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แนวปฏิบัตขิองผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ ผศ. และ รศ. 
และขั้นตอนการดําเนินงานระดับคณะ 

 

ขอ ผูรับผิดชอบ การดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1 ผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนง 

• ทําบันทึกขอความเรียนคณบดี (ผาน
หัวหนาภาควิชา) เรื่อง  ขอ
ประเมินผลการสอนเพื่อกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

• เนื้อความในบันทึกจะตองระบุวา 
ขอให “คณะอนุกรรมการเพื่อ
ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช
ประเมินผลการสอน” ประเมินใน
ชั่วโมงสอนจริงในหัวขอวิชาอะไร  วัน 
เวลา ใด หรือขอใหประเมินจากแผน
บันทึกขอมูลที่ผูสอนจัดทําขึ้น  (ไม
ควรเปนชั่วโมงสอนบทนํา และเวลาที่
สอนไมควรนอยกวา 2 คาบ) 

• ผูเสนอขอที่ย่ืนผลการสอนเปนแผน
บันทึกขอมูล  ตองแนบบันทึกที่ไดรับ
อนุมัติจากคณบดีใหบันทึกการสอน
ลวงหนาอันเปนหลักฐานยืนยันวัน 
เวลาที่จัดทําดวย 

• บันทึกขอความ เรื่อง  ขอ
ประเมินผลการสอนเพื่อกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

• แผนบันทึกขอมูลผลการสอน 
(กรณีไมสอนจริง) จํานวน 3 ชุด 

• บันทึกขอความขออนุมัติบันทึก
การสอนดวยวีดีโอ ที่ไดรับ
อนุมัติจากคณบดีแลว (กรณีไม
สอนจริง) 

• เอกสารประกอบการสอน ที่
สอดคลองกับการประเมินการ
สอน กรณีขอกําหนดตําแหนง 
ผศ.จํานวน 3 ชุด 

• เอกสารคําสอน ที่สอดคลองกับ
การประเมินการสอน กรณีขอ
กําหนดตําแหนง รศ. จํานวน 3 
ชุด 

2 หัวหนาภาควิชา • ตรวจสอบวา  
o ผูเสนอขอฯ มีคุณสมบัติตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ขอแตงตั้งหรือไม 

o ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดใน
มาตรฐานตําแหนงครบถวน
หรือไม 

o มีคุณธรรมและประพฤติตาม
จรรยาบรรณของอาจารยหรือไม 

• เกษียนผลการตรวจสอบขางตนใน
บันทึกขอความของเสนอขอฯ แลวลง
นามและวันที่กํากับ (ไมเกิน 2 วัน)  

 

3 ผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนง 

นําเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดในขอ 1 ที่
ผานการตรวจสอบและลงนาม จาก
หัวหนาภาควิชาแลว ย่ืนตอ งานบุคคล
ของคณะ 
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ขอ ผูรับผิดชอบ การดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ 

4 เจาหนาที่บุคคล • ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน
ของเอกสารอีกครั้ง 

• ติดตอทาบทามผูทรงคุณวุฒิ (ตามที่
คณบดีเสนอ) เพ่ือเชิญเปนผูประเมิน
การสอน  ภายใน 2 สัปดาห ถัดจาก
วันที่ไดรับเรื่อง 

• รางคําส่ังแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการ
เพ่ือประเมินผลการสอนและเอกสารที่
ใชประเมินผลการสอน”  ย่ืนตอ
คณบดี เพ่ือลงนาม 

• ระเบียนรายนามผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า
กวาตําแหนง ผศ. / รศ. / ศ. 
แลวแตกรณี  ภายใน / 
ภายนอก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5 เลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
เพ่ือประเมินผล
การสอนและ
เอกสารที่ใช
ประเมินผลการ
สอน  

(สําหรับคณะสห
เวชฯ คือ 
เจาหนาที่บุคคล) 

• ทําบันทึกถึงประธานอนุกรรมฯ และ
อนุกรรมการฯ  เพ่ือสงเอกสารที่
เกี่ยวของไปใหประเมิน และ 
o กําหนดนัดวันประเมินการสอน 

(กรณีผูเสนอขอฯ สอนจริง) และ
กรอบเวลาของการประเมิน   
เอกสารที่ใชประเมินผลการสอน 

(ไมเกิน 1 เดือน) 
o กําหนดนัดกรอบเวลาของการ

ประเมินผลการสอน และเอกสาร
ที่ใชประเมินผลการสอน กรณีผู
เสนอขอฯ ขอประเมินการสอน
จากแผนบันทึกขอมูล (ไมเกิน 1 
เดือน) 

• ประสานกับนักวิชาการศึกษา เพ่ือขอ
สําเนาแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตตอการสอนของอาจารยผู
เสนอขอฯ ในสาขาวิชาที่ขอประเมิน 

• บันทึกขอความถึง
คณะอนุกรรมการฯ  เพ่ือสง
เอกสารที่เกี่ยวของ และกําหนด
นัดวันประเมิน 

• สําเนาคําส่ังแตงตั้ง 
“คณะอนุกรรมการเพื่อ
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ที่ใชประเมินผลการสอน” 3 ชุด 

• สําเนาประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคํา
สอน เอกสารหรือส่ือการสอน , 
พรอมคําชี้แจง , แบบ
ประเมินผลการสอน และแบบ
ประเมินเอกสารที่ใชประเมินผล
การสอน  จํานวน 3 ชุด 

• เอกสารประกอบการสอน หรือ 
เอกสารคําสอน แลวแตกรณี 3 
ชุด 

• สําเนาแบบประเมินความพึง
พอใจของนิสิตตอการสอนของ
อาจารยผูเสนอขอฯ ใน
สาขาวิชาที่ขอประเมิน  (ตอง
เปนผลประเมินโดยนิสิต ที่นับ
ยอนหลังจากวันยื่นเรื่องไมเกิน 
2 ป) จํานวน 3 ชุด 
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ขอ ผูรับผิดชอบ การดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ 

6 ประธาน
อนุกรรมการ และ
อนุกรรมการเพื่อ
ประเมินผลการ
สอนและเอกสารที่
ใชประเมินผลการ
สอน 

สงผลประเมินผลการสอน และผลประเมิน
เอกสารที่ใชประเมินผลการสอน  ตลอดจน
เอกสารที่ใชประเมินผลการสอนทั้งหมด
กลับมายังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  
ดวยการผนึกซอง  “ลับ”  ภายในเวลาที่
กําหนดตามขอ 5 (ไมเกินหนึ่งเดือน ) 

แบบประเมินผลการสอน และแบบ
ประเมินเอกสารที่ใชประเมินผลการ
สอน ที่อนุกรรมการแตละทาน กรอก 
คะแนนและขอเสนอแนะแลว พรอม
ลงนามและวันที่กํากับ 

7 เลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
เพ่ือประเมินผล
การสอนและ
เอกสารที่ใช
ประเมินผลการ
สอน  

(เจาหนาที่บุคคล) 

• ประมวลผลคะแนนการสอน และ
เอกสารที่ใชประเมินผลการสอน ของ
อนุกรรมการแตละทาน เปนเอกสาร
สรุป แลวสงใหอนุกรรมการ ลงนาม
รับทราบทุกคน  รวมท้ังเลขานุการ
ของคณะอนุกรรมการก็ลงนาม
รับทราบดวย 

• เสนอแบบสรุปผลประเมินฯ ตอ
ประธานอนุกรรมการ  และสําเนา
แบบสรุปผลประเมินฯ อีก 1 ชุด เก็บ
เปนหลักฐานที่งานบุคคล 

• แบบสรุปผลประเมินผลการสอน 
ของคณะอนุกรรมการฯ (เปน
คาเฉล่ีย) 

• แบบสรุปผลประเมินเอกสารที่
ใชประเมินผลการสอนของ
คณะอนุกรรมการฯ (เปน
ความเห็นที่ตรงกันมากกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนอนุกรรมการ : 
2 ใน 3 เสียง) 

8 ประธาน
คณะอนุกรรมการ
เพ่ือประเมินผล
การสอนและ
เอกสารที่ใช
ประเมินผลการ
สอน  

แจงผลการประเมินการสอน และผล
ประเมินเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน
ดวยวาจาแกผูเสนอขอกําหนดตําแหนง 
โดยเร็วที่สุด พรอมมอบแบบสรุปผล
ประเมินฯ  และเอกสารที่ใชประเมินผล
การสอนทั้งหมดคืนใหแกผูเสนอขอฯ 
• กรณีที่ผลการประเมิน มีคุณภาพไม

ถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับ
ตําแหนงที่ขอแตงตั้ง  เมื่อผูเสนอขอฯ 
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการผูประเมินแลว สามารถ
ขอรับประเมินไดอีก แตการประเมิน
ครั้งที่ 2 เปนตนไป  ผูเสนอขอฯ ตอง
รับผิดชอบคาตอบแทนแก
คณะอนุกรรมการฯ ดวยตนเอง 

• กรณีที่ผลการประเมินมีคุณภาพได
ตามเกณฑระดับคุณภาพสําหรับ
ตําแหนงที่ขอแตงตั้ง ผูเสนอขอฯ 
สามารถดําเนินการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการตามขอ 9 ตอไป 

• แบบสรุปผลประเมินผลการสอน 
ของคณะอนุกรรมการฯ  1 ชุด  

• แบบสรุปผลประเมินเอกสารที่
ใชประเมินผลการสอนของ
คณะอนุกรรมการฯ  1 ชุด 
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ขอ ผูรับผิดชอบ การดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ 

9 ผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนง 

• กรอกขอมูลและรับผิดชอบขอมูลที่
กรอกใน แบบคําขอรับการพิจารณา
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ.
03 สวนที่ 1 หนา 1 -8)  

• นํา ก.พ.อ.03 ที่กรอกแลว พรอม
ผลงานทางวิชาการ เสนอหัวหนา
ภาควิชา เพ่ือใหประเมินคุณสมบัติ  

• แบบคําขอรับการพิจารณา
กําหนดตําแหนงวิชาการ (แบบ 
ก.พ.อ.03 จํานวน 1 ชุด 

• ผลงานทางวิชาการ และ แบบ 
แสดงหลักฐานการมีสวนรวมใน
ผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 
ชุด (ทั้งวิธีปกติและวิธีพิเศษ) 

• สําเนาแบบสรุปผลประเมินผล
การสอนและแบบสรุปผล
ประเมินเอกสารที่ใชประเมินผล
การสอนของคณะอนุกรรมการฯ  
อยางละ 1 ชุด  (จากขอ 8) 

10 หัวหนาภาควิชา รับรองวา ผูเสนอขอฯ มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่ขอแตงตั้งครบถวน ตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ก.พ.อ.03 
สวนที่ 2 หนา 9) (ไมเกิน 2 วัน) 

แบบคําขอรับการพิจารณากําหนด
ตําแหนงวิชาการ(แบบ ก.พ.อ.03) 
ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง 

11 ผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนง 

นําแบบ ก.พ.อ.03 ที่ดําเนินการเรียบรอย
แลวในขอ 10 จํานวน 1 ชุดรวมทั้งผลงาน
ทั้งหมดในขอ 9 สงที่งานบุคคลของคณะ 
จํานวน 1 ชุด 

 

12 เจาหนาที่บุคคล • ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
แบบ ก.พ.อ.03 และความครบถวน
ของเอกสารผลงาน (ไมเกิน 2 วัน)
พรอมลงนามและบันทึกวันรับเรื่อง 
ทายแบบ ก.พ.อ.03  

• ถามีขอแกไขใหแจงผูเสนอขอฯ แกไข
ใหถูกตอง ลงบันทึกวันรับเรื่องที่
แกไขถูกตอง ทายแบบ ก.พ.อ.03 
แลวทําบันทึกเสนอวาระเพื่อพิจารณา
การเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ตอ
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือนําเรื่องเขาที่ประชุม กค.โดยเร็ว 

 

13 เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

บรรจุวาระเพื่อพิจารณาแบบ ก.พ.อ.03 
ของผูเสนอขอตําแหนง ในการประชุม กค. 
ครั้งที่ใกลที่สุดที่จะมาถึง พรอม สําเนา 
ก.พ.อ.03 เทาจํานวนกรรมการ กค. แนบ
ในแฟมประชุม  

แบบคําขอรับการพิจารณากําหนด
ตําแหนงวิชาการ(แบบ ก.พ.อ.03) 
ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ที่
ตรวจสอบความถูกตองแลว จากขอ 
12  
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14 คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

พิจารณาความถูกตองของขอมูลและความ
ครบถวนของคุณสมบัติของผูเสนอขอ
ตําแหนง  จํานวนและประเภทของผลงาน
วิชาการตามเกณฑของ กพอ. ที่กรอกใน
แบบ ก.พ.อ.03 อีกครั้ง แลวลงมติ 

แบบคําขอรับการพิจารณากําหนด
ตําแหนงวิชาการ(แบบ ก.พ.อ.03) 
ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ที่
ตรวจสอบความถูกตองแลว จากขอ 
12 

15 คณบดี • กรณี มติของ กค. ในขอที่ 14 
เห็นชอบโดยไมมีการแกไข  ให
คณบดีลงนามรับรอง ใน ก.พ.อ.03 
สวนที่ 2 หนา 9 วา ผูเสนอขอฯ มี
คุณสมบัติ เขาขาย ที่จะไดรับการ
แตงตั้ง ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. 
กําหนด และลงนามรับรองผลการ
สอน ใน ก.พ.อ.03 สวนที่ 3 หนา 10 
แลวสงคืนแกผูเสนอขอฯ 

• กรณีที่ กค. เห็นวาควรแกไขดาน
ความถูกตองของเอกสาร เชน การ
ตีพิมพเผยแพรไมถูกตอง ใหคณบดี
แจงมติแกผูเสนอขอฯ ดวยวาจา
โดยเร็ว  เมื่อผูเสนอขอฯ แกไข
ถูกตองแลว จึงคอยลงนามรับรองใน
แบบ ก.พ.อ.03  ณ วันที่ที่ไดรับเรื่อง
แกไข  แลวสงคืนแกผูเสนอขอฯ  

• แบบคําขอรับการพิจารณา
กําหนดตําแหนงวิชาการ (แบบ 
ก.พ.อ.03) ของผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนง ที่ตรวจสอบ
ความถูกตองแลว จากขอ 12 

• เอกสารที่ไดปรับปรุงแกไขแลว 
หรือผลงานเพ่ิมเติม  (เฉพาะ
กรณีที่ กค. มีมติใหแกไขหรือ
สงผลงานเพ่ิมเติม) 

16 ผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนง 

สําเนาเอกสารตอไปนี้ ย่ืนตอ เลขานุการ
คณะกรรมการประจําคณะ 

• แบบคําขอรับการพิจารณากําหนด
ตําแหนงวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03) ที่
คณบดีลงนามแลว จากขอ 15 
จํานวน 30 ชุด  

• ผลงานทางวิชาการ และ แบบแสดง
หลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทาง
วิชาการ จํานวน 6 ชุด (ทั้งวิธีปกติ
และวิธีพิเศษ) 

• แบบสรุปผลประเมินผลการสอนและ
แบบสรุปผลประเมินเอกสารที่ใช
ประเมินผลการสอนของ
คณะอนุกรรมการฯ  อยางละ 1 ชุด 
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ขอ ผูรับผิดชอบ การดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ 

17 เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

• ทําบันทึกขอความ ขอสงผลงานเพื่อ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของผู
เสนอขอกําหนดตําแหนง ตอ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  โดยแจงมติของท่ี
ประชุม กค. ครัง้ที่ของการประชุม 
และวันที่ประชุม ดวย แลวใหคณบดี
ลงนาม 

• สงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด ไปยัง
กองบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยภายในวันที่ผูเสนอขอฯ  
ย่ืนเอกสารในขอที่ 16 ใหดําเนินการ 

• บันทึกขอความขอสงผลงานเพ่ือ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง 

• สําเนาคําส่ังแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อ
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ที่ใชประเมินผลการสอน ของผู
เสนอขอกําหนดตําแหนง 

• เอกสาร ทั้งหมดของผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงจากขอ 16 
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ตารางเปรียบเทียบเอกสารผลการสอนของตําแหนง ผศ.  และ  รศ. 
 

ขอ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย 

1 เอกสารที่ใชประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการ
พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย คือ เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารที่ใชประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการ
พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 
คือ เอกสารคําสอน 

2 เอกสารประกอบการสอน 
หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการ
สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและ
วิธีการสอนอยางเปนระบบ จัดเปนเครื่องมือ
สําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 

เอกสารคําสอน 
หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะทอน
ใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอยางเปน
ระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการ
สอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการ
สอน จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูเรียนที่นําไป
ศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนใน
วิชานั้นๆ 

3 เอกสารประกอบการสอน ประกอบดวย 
1) แผนการสอน  
2) หัวขอบรรยายที่มีรายละเอียดประกอบ

พอสมควร  
3) อาจเพ่ิมรายชื่อบทความ หนังสืออาน

ประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่
เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) 
หรือภาพเล่ือน (slide) 

เอกสารคําสอน ประกอบดวย 
1) แผนการสอน 
2) หัวขอบรรยายที่มีรายละเอียดประกอบ

พอสมควร 
3) รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ 

และ/หรือ 
a) บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง 

และ/หรือ 
b) แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือ

ภาพเล่ือน (slide) และ/หรือ 
c) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการ

อธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ 
4) การอางอิงเพ่ือขยายความที่มาและสาระของ

ขอมูล 
5) บรรณานุกรมที่ทันสมัย 
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ขอ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย 

4 แผนการสอน ประกอบดวย  
1) ชื่อเรื่องที่สอนในชั่วโมงนั้นหรือคาบเวลานั้น  
2) ชื่ออาจารยผูสอน วุฒิการศึกษา ตําแหนง

ทางวิชาการ และชองทางติดตอ  
3) ชื่อรายวิชาและรหัส  
4) ชื่อหลักสูตร  
5) วัน เดือน ป และเวลาที่สอน  
6) วัตถุประสงคการศึกษา (วัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม) ของเรื่องที่สอนในชั่วโมงนั้นหรือ
คาบเวลานั้น  

7) เนื้อหาของเรื่องที่สอนโดยสังเขป  
8) วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู  
9) ส่ือการเรียนรู  
10) การวัดผลการเรียนรู ไดแก ตัวชี้วัด เกณฑ 

และวิธีการ  
11) หากมีการแกไข ใหระบุวันเดือนปที่แกไข 

แผนการสอน ประกอบดวย  
1) ชื่อเรื่องที่สอนในชั่วโมงนั้นหรือคาบเวลานั้น  
2) ชื่ออาจารยผูสอน วุฒิการศึกษา ตําแหนงทาง

วิชาการ และชองทางติดตอ  
3) ชื่อรายวิชาและรหัส  
4) ชื่อหลักสูตร  
5) วัน เดือน ป และเวลาที่สอน  
6) วัตถุประสงคการศึกษา (วัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม) ของเรื่องที่สอนในชั่วโมงนั้นหรือ
คาบเวลานั้น  

7) เนื้อหาของเรื่องที่สอนโดยสังเขป  
8) วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู  
9) ส่ือการเรียนรู  
10) การวัดผลการเรียนรู ไดแก ตัวชี้วัด เกณฑ 

และวิธีการ  
11) หากมกีารแกไข ใหระบุวันเดือนปที่แกไข 

5 เกณฑผานของการประเมินใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 
1) ผลการสอน อยูในระดับ ชํานาญ  
2) เอกสารประกอบการสอน ที่มีคุณภาพใน

ระดับ ดี อยางนอย 1 วิชาหรือเทียบเทา 
3) ผลงานวิจัยอยางนอย 2 เร่ือง โดยอยางนอย 

1 เรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับ ดี และตอง
เปนเจาของและเปนผูดําเนินการเอง หรือ
หากมีสวนรวม ตองเปนไปตามเกณฑ 
ก.พ.อ.  หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน อยางนอย 1 ชิ้น มีคุณภาพในระดับ ดี 
และ 

4) หนังสือที่เรียบเรียงหรือแปล / ตําราที่เรียบ
เรียงหรือแตง อยางนอย 1 เรื่อง มีคุณภาพ
ในระดับ ดี หรือ บทความทางวิชาการอยาง
นอย 1 เรื่องในสาขาวิชาที่ขอแตงตั้ง มี
คุณภาพในระดับ ดี 

เกณฑผานของการประเมินใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย 
1) ผลการสอน อยูในระดับ ชํานาญพิเศษ  
2) เอกสารคําสอน ที่มีคุณภาพในระดับ ดี อยาง

นอย 1 วิชาหรือเทียบเทา 
3) ผลงานวิจัยอยางนอย 3 เร่ือง โดยอยางนอย 

1 เรื่อง ตองมีคุณภาพอยูในระดับ ดี ซึ่งตอง
เปนเจาของและเปนผูดําเนินการเอง หรือหาก
มีสวนรวม ตองเปนไปตามเกณฑ ก.พ.อ.  
หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อยาง
นอย 1 ชิ้น มีคณุภาพในระดับ ดี และ 

4) ตําราหรือหนังสืออยางนอย 1 เรื่อง มีคุณภาพ
ในระดับ ดี 
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ขอ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย 

6 เกณฑระดับคุณภาพของการสอน 
ชํานาญ – มีแผนการสอนที่ถูกตอง ครบถวน 
จัดการเรียนการสอนไดตามแผนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูของ
นักศึกษาไดอยางถูกตองตามหลักการวัดผล เปน
ผูตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพ
ทั้งบุคลิก วาจา และการแตงกาย 

เกณฑระดับคุณภาพของการสอน  
ชํานาญพิเศษ – มีแผนการสอนที่ถูกตอง ครบถวน 
จัดการเรียนการสอนไดตามแผนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด 
วิเคราะห และสังเคราะห  ใชเทคนิควิธีสอนตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพสูง สรางเครื่องมือวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษาไดอยางถูกตองตามหลัก การ
วัดผลและปรับปรุงแกไขไดเหมาะสม พัฒนาการ
สอนใหทันสมัยอยูเสมอ  เปนผูตรงตอเวลา มีความ
รับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการ
แตงกาย 

7 เกณฑระดับคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน  
ดี - แผนการสอน ถูกตอง ครบถวน (ในระดับ ดี) 
มีองคประกอบอื่นครบถวนตามที่กําหนดใน
รูปแบบ เนื้อหาวิชาถูกตอง ทันสมัย เปนที่
ยอมรับในวงวิชาการ นําเสนอเปนระบบ เขาใจ
งาย ใชภาษาไดถูกตองตามหลักภาษา 

เกณฑระดับคุณภาพของเอกสารคําสอน  
 
ด ี– ใชเกณฑเดียวกับระดับดีของเอกสาร
ประกอบการสอน และมีการประยุกตความรูให
เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีการเสนอแนะ
ประเด็นที่ยังตองการการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
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ขอควรคํานึง 
 

1. การนับระยะเวลาของวุฒิการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นใหเริ่มนับตั้งแตวันที่บุคลากรผูนั้นสําเร็จการศึกษาคือวันท่ี
ระบุในปริญญาบัตร  หากกรณีที่ปริญญาบัตรไมไดมีการระบุวันที่ไวใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัย  พิจารณาเปนราย ๆ ไป 

2. แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการใหตัดขอความที่ไมตองการ ในแบบ ก.พ.อ.03 ที่เปน
คําอธิบาย / แนะนําในการกรอกขอมูลออก 

3. ประวัติการรับราชการ/การทํางานในมหาวิทยาลัยนเรศวร ตําแหนงอื่นๆ ใหบงเฉพาะตําแหนงบริหาร
ระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทาขึ้นไปเทานั้น 

4. ภาระงาน ใหเขียนเฉพาะ 3 ปยอนหลัง ไดแก งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานกิจกรรม
นักศึกษา งานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางาน และ ให
เฉลี่ยปริมาณงานที่ทําตอป มาดวย 

5. การสอนนอกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ไมใชภาระงานสอน แตเปนภาระงานบริการวิชาการ 
6. ผูขอกําหนดตําแหนงไมตองถายสําเนาเอกสารการเปนกรรมการตางๆ ตามที่บงไวในแบบ ก.พ.อ.03 ใน 

หัวขอ  งานบริหาร / บริการวิชาการ แนบมา 

7. ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๐  หัวขอผลการสอน   ขอ ๕.๒.๑ และ 
๕.๒.๒ กําหนดวา ”..................... และเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน   ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชา    ซึ่งแตละวิชานั้นมี
ผูสอนรวมกันหลายคนจะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนใน    ทุกหัวขอที่ผูขอ
กําหนดตําแหนงเปนผูสอน............” 

ก.พ.อ. ไดอธิบายขยายความขางตนใหชัดเจนขึ้น ดังนี้ 

• กรณีที่ผูเสนอขอฯ สอนเต็มวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตร   ใหเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน (ผูชวยศาสตราจารย) หรือเอกสารคําสอน (รองศาสตราจารย) ของวิชานั้น 

• กรณีที่ผูเสนอขอฯ สอนเต็มวิชาหนึ่งวิชา  และสอนรวมอีกหลายวิชาก็สามารถเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน (ผูชวยศาสตราจารย) หรือเอกสารคําสอน (รองศาสตราจารย)  เฉพาะวิชาที่สอนเต็ม
วิชา  ไดโดยไมจําเปนตองเสนอวิชาที่สอนรวมกับผูอ่ืนก็ได 

• กรณีที่ผูเสนอขอฯ ที่ไมมีวิชาสอนคนเดียวเต็มวิชา แตสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอน
รวมกันหลายคน สามารถนําหัวขอวิชาในรายวิชาตางๆ  ท่ีสอนรวมกับผูอ่ืนภายในป
การศึกษาเดียวกันมารวมกันเพื่อใหเทียบเทา 1 รายวิชา  หรือรวมแลวเทากับการสอน
ไมนอยกวา  32  ชั่วโมง (บรรยาย+ปฏิบัติ) แลวเสนอเอกสารประกอบการสอน (ผูชวย
ศาสตราจารย) หรือเอกสารคําสอน (รองศาสตราจารย) จากหวัขอวิชาในรายวิชาตางๆ ที่นํามา
รวมกันนั้นได 

8. ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการบางครั้งผูที่เสนอขอกําหนดตําแหนงอาจมีความเกี่ยวของหรือ
สัมพันธกับอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอนบางทาน   จึงกําหนด
เปนหลักปฏิบัติไววา ใหคณบดีแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปนอนุกรรมการดังกลาว แทนทานที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับผูเสนอ 
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9. ผูเสนอขอฯ สามารถพัฒนาเอกสารคําสอนเปนตําราในวิชาเดียวกัน ชื่อเดียวกันได  และสามารถนํามา
เสนอเปนเอกสารคําสอนเพ่ือประเมินการสอน  และนํามาเสนอเปนผลงานทางวิชาการในรูปแบบตําราได 
แตทั้งนี้ผลงานท้ัง  2  ชิ้น  ตองมีลักษณะตางกันตามคําจํากัดความของผลงานนั้นๆ 

10. เอกสารที่ใชประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  เมื่อพิจารณาแลว ให
คณะ (โดยเจาหนาที่บุคคล)  สงคืนแกผูเสนอขอฯ เก็บรักษาไวดวยตนเอง เพ่ือมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
ในภายหลังได 

11. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยตองเปน
ผลงานที่ไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใชสําหรับพิจารณาแตงต้ังเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว  และ
ตองมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มข้ึนหลังจากไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ดวย โดยใหใสเครื่องหมาย * ไวหนาผลงานนั้น พรอมหลักฐานรับรองสัดสวนในผลงาน 

12. ผลงานวิจัย ไมนับบทคัดยอ / โปสเตอร / รายงานการวิจัยที่ไมมี peer review / ไมมีหลักฐานการไดรับ
ความเห็นชอบทางจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย หรือสัตว แลวแตกรณี   

13. ใหเขียนตามระบบการเขียนเอกสารอางอิงของวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรียงรายการผลงานโดย
นําผลงานปลาสุดขึ้นกอน  หากมีผลงานทางวิชาการหลายเรื่องในปเดียวกัน ใหนําเรื่องที่เปน first หรือ 
corresponding author ขึ้นกอน 

14. การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละชิ้น เมื่อไดลงนามรับรองแลว จะเปล่ียนแปลงไมได ไมวา
จะนําไปใชในเรือ่งใด โดยใครหรือเมื่อใดก็ตาม 

15. การแบง % ผลงานวิจัยในเอกสารการมีสวนรวมในผลงาน ตองสมเหตุสมผล 

16. ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยมีชื่อผูใดระบุเปนเจาของ
ผลงาน ผูมีชื่อที่ระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอย ขึ้นอยูกับขอตกลง
ระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในรูปของ
ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธของนักศึกษาเพื่อรับปริญญา ในกรณีที่ผูขอแตงตั้ง/ผูไดรับการเสนอขอ
แตงตั้ง เปนที่ปรึกษาหรอือาจารยที่ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้น ทั้งนี้เปนที่เขาใจวา ที่ปรึกษา
หรืออาจารยที่ปรึกษาเปนผูริเริ่ม กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะห
ผลการวิจัยนั้น  

17. ผลงานทางวิชาการที่ไมใชงานวิจัย (เชนบทความทางวิชาการ  ตํารา ฯลฯ)  ในกรณีมีผูรวมเขียน ตอง
ระบุวาผูเสนอขอฯ มีสวนรวมรับผิดชอบในการเขียนมากนอยเพียงใด  โดยผูเสนอขอฯ ตองมีสวนรวมไม
นอยกวา 50% และตองเปนผูดําเนินการหลัก 

18. ปริมาณผลงานวิจัยกรณีขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตองไมนอยกวา 2 เรื่อง  และกรณี 
ตําแหนงรองศาสตราจารยตองไมนอยกวา 3 เรื่อง โดยหากมีผูรวมวิจัย เปนไปได  2  ทาง คือ 

• ผูเสนอขอฯ  ตองมีสวนรวมในงานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 50 อยางนอย  1  เรือ่ง ในจาํนวน 2 
หรือ 3  เรื่อง แลวแตกรณี   หรือ 

• ผูเสนอขอฯ มีสวนรวมในงานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน และ เปนผูวิจัยหลัก ซึ่ง
แสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ 50 ของผลงานวิจยั 1 เรื่อง ใน
จํานวน 2 หรือ 3  เรื่อง แลวแตกรณี 

19. เรื่องการเผยแพรรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  ผูเสนอขอฯ ตองมีหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพ
โดยผูทรงคุณวุฒิจากเจาของทุนถาไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย   และหลักฐานการเผยแพรจากแหลง
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เผยแพร   เชน   ในกรณีการเสนอในที่ประชุมซึ่งไมมี  Proceedings จะตองมีหลักฐานแสดง วัน เวลา  ที่
ประชุมดวย สวนการเผยแพรไปตามหองสมุดตางๆ ไมถือวาเปนการเผยแพรตามเกณฑ 

20. ตํารา หรือ หนังสือ โดยปกติควรมีจํานวนหนาไมนอยกวา 120 หนา 

21. การเผยแพรตํารา จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆใน
หลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืน
วัดความกวางขวางของการเผยแพรไดเชนกัน ทั้งนี้ผูเสนอขอฯ ตองมีหลักฐานยืนยันวาใชประกอบการ
สอนแลวและตองมีหลักฐานรับรองการเผยแพรจากแหลงผูเผยแพรแนบใหหนวยงานเพื่อตรวจสอบและ
รับรอง  และตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

22. การเผยแพรหนังสือ จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆใน
หลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืน
วัดความกวางขวางของการเผยแพรไดเชนกัน ทั้งนี้ผูเสนอขอฯ ตองมีหลักฐานรับรองวามีการเผยแพร
จากแหลงที่เผยแพร  หรือ เดือนปท่ีตีพิมพในปกหนังสือท่ีตีพิมพจากโรงพิมพ หรือสํานักพิมพมาไม
นอยกวา  4 เดือน  เพ่ือใหหนวยงานตรวจสอบและรับรองการเผยแพรนั้นอีกครั้งหนึ่ง 

23. หัวหนาภาค  คณบดี  คณะกรรมการประจําคณะ  ไมสามารถตัดสินวาผูเสนอขอฯ ควรสงผลงานทาง
วิชาการเพิ่มเติมแตสามารถใหคําแนะนําวาผลงานอาจไมเพียงพอ  ซึ่งหากผูเสนอขอฯ ยืนยันสงผลงาน
เทาเดิม  ผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการประจําคณะดังกลาวขางตนจะตองดําเนินการตอไป 

24. หลังจากคณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบอยางละเอียดแลว  หากพบวาผลงานไมเขาเกณฑดาน
ปริมาณ  จะตองแจงผูเสนอขอฯ วาตองไมเสนอเรื่องนั้นมา  หากผูเสนอขอยืนยันจะสง คณะกรรมการ
ประจําคณะตองบันทึกหมายเหตุแจงให เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยทราบ  เพ่ือประกอบการพิจารณาวาจะประเมินคุณภาพผลงานชิ้นนั้นหรือไม   เพราะ
ปริมาณงานไมเขาเกณฑ  ทั้งนี้ตองระบุในรายงานการประชุม กค. ใหชัดเจนดวยวาปริมาณงานไม
เขาเกณฑ         

25. วันที่แตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ไมกอนวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับเร่ือง ยกเวนในกรณีที่มีการปรับปรุง
แกไข หรือสงผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ก็จะไดรับการแตงตั้งไดไมกอนวันที่
มหาวิทยาลัยไดรับเอกสารที่ไดปรับปรุงแกไขแลว หรือไมกอนวันที่สงผลงานเพ่ิมเติม  กลาวคือ วัน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองเปนวันที่ผูเสนอขอฯ มีคุณสมบัติและมีเอกสารถูกตองครบถวนตามที่
กําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ. 

 


