คำถำมที่พบบ่อย
1. กำรขอตำแหน่ งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ต้องมีคณ
ุ สมบัติอะไรบ้ำง
ตอบ มี 3 คุณสมบัติ คือ
1 ดารงตาแหน่งอาจารย์ และปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่น้อยกว่า 9 ปีกรณีจบปริญญาตรี/เทียบเท่า,
5 ปีกรณีจบปริญญาโท/เทียบเท่า, 2 ปีกรณีจบปริญญาเอก/เทียบเท่า
2 มีผลการสอนระดับชานาญ และมีเอกสารประกอบการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา
3 มีผลงานทางวิชาการประเภทเดียวจาก 5 ประเภท คือ (1) งานวิจยั (2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่น (3) ผลงานทางวิชาการรับใช้สงั คม (4) ตารา (5) หนังสือ (6) บทความทางวิชาการ ทุกประเภทต้อง
ตีพ ิม พ์ เ ผยแพร่ ต ามเกณฑ์ท่ีป ระกาศ ก.พ.อ. ก าหนด ทัง้ นี้ ผลประเมิน คุ ณ ภาพโดยกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าระดับดี
2. ผลงำนทำงวิ ชำกำรที่ใช้ยื่นมีข้อกำหนดในเรื่องจำนวนหรืออื่นๆ หรือไม่
ตอบ ไม่มขี อ้ กาหนดเรื่องจานวน แต่มขี อ้ กาหนดเรื่องการมีส่วนร่วมในผลงาน กล่าวคือ ผลงานทุกประเภทผูข้ อ
ต้องมีส่วนร่วมในการทางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็ นผู้ดาเนินการหลัก อนึ่ง กรณีผขู้ อมีผลงานที่
มิได้ดาเนินการเพียงผูเ้ ดียว ต้องแนบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานนัน้ ของผู้ร่วมงานทุกคน โดยระบุช่อื
ผูร้ ว่ มงาน หน้าที่ และร้อยละการมีส่วนร่วมเป็นรายบุคคล พร้อมลงนามรับรองให้ครบทุ กคน ซึง่ หลักฐานนี้จะ
ขอเปลีย่ นภายหลังไม่ได้
3. กำรขอตำแหน่ งรองศำสตรำจำรย์ต้องมีคณ
ุ สมบัติอะไรบ้ำง
ตอบ มี 3 คุณสมบัติ คือ
1 ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่น้อยกว่า 3 ปี
2 มีผลการสอนระดับชานาญพิเศษ และมีเอกสารประกอบคาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา
3 มีผ ลงานทางวิช าการ 2 ประเภท คือ ต าราหรือ หนั ง สือ และอีก 1 ประเภท จาก 3 ประเภท คือ
(1) งานวิจยั (2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (3) ผลงานทางวิชาการรับใช้สงั คม ทุกประเภทต้อง
ตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ปี ระกาศ ก.พ.อ. กาหนด ทัง้ นี้ ผลประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุ ณวุฒไิ ม่ต่ า
กว่าระดับดี
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4. กำรขอตำแหน่ งศำสตรำจำรย์ต้องมีคณ
ุ สมบัติอะไรบ้ำง
ตอบ มี 3 คุณสมบัติ คือ
1 ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่น้อยกว่า 2 ปี
2 มีผลการสอนระดับเชีย่ วชาญ
3 มีผลงานทางวิชาการ 2 ประเภท เช่นเดียวกับการขอต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ ทัง้ นี้ ผลประเมิน
คุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าระดับดีมาก
5. เอกสำรประกอบกำรขอตำแหน่ งทำงวิ ชำกำรที่ผขู้ อต้องยื่นมีอะไรบ้ำง
ตอบ 1. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (Checklist) จานวน 1 ชุด
2. แบบคาขอรับการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03) ส่วนที่ 1-3 จานวน 5 ชุด
(ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน ต้องแนบเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนทีร่ ะบุรหัสและชื่อวิชา และ
รายละเอียดในการประเมินผลการสอน)
3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จานวน 1 ชุด
4. หนังสือ รับรองว่าผลงานที่ใช้ประกอบการเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ ไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ จานวน 1 ชุด
5. วิทยานิพนธ์ระบปริญญาโท และปริญญาเอก จานวน 1 ชุด
6. เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารประกอบคาสอน 2 ชุด
7. ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอขอ พร้อมเอกสารแนบผลงานแต่ละประเภท จานวน 5 ชุด
8. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ จานวน 5 ชุด (เฉพาะกรณีผรู้ ่วมจัดทาผลงาน
หลายท่าน)
6. ถ้ำผูข้ อไม่มีคณ
ุ สมบัติตำมข้อ 1-3 และ 4 จะขอตำแหน่ งได้หรือไม่
ตอบ สามารถขอได้ โดยขอวิธ ีพ ิเ ศษ ซึ่ง การพิจารณาเช่นเดียวกันกับ วิธ ีปกติ ยกเว้น จานวนผู้ท รงคุ ณวุฒ ิท่ี
ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการต้องมี 5 คน (ปกติใช้ 3 คน) และเกณฑ์คุณภาพตาแหน่ ง ผศ. และ รศ.
คือ ดีมาก (ปกติคอื ดี) ส่วนตาแหน่ ง ศ. คือ ดีเด่น (ปกติคอื ดีมาก) การตัดสินใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก คือ 4
ใน 5 (เกณฑ์เสียงข้างมากวิธปี กติคอื 2 ใน 3) กรณี การขอตาแหน่ ง ศ. โดยวิธพี เิ ศษต้องเสนอผลงาน 2
ประเภทเท่านัน้
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7. ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำรมีอะไรบ้ำง และในกำรพิ จำรณำตำแหน่ งทำงวิ ชำกำร ใช้ระยะเวลำเท่ำไร
ตอบ กระบวนการพิจารณาตัง้ แต่รบั เรือ่ งการขอตาแหน่งทางวิชาการ ถึงสภามหาวิทยาลัย มี 7 ขัน้ ตอนหลัก คือ
(1) ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละผลงานทางวิชาการ (2) ขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒจิ ากประธานสาขา และติดต่อ
ทาบทาบผูท้ รงคุณวุฒ ิ (3) ผูท้ รงคุณวุฒอิ ่านประเมินผลงานทางวิชาการ (4) ติดตามผลการประเมินคืนจาก
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ (5) นัดประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ (เฉพาะกรณีตาแหน่ ง ผศ./รศ. ไม่เป็ นเอกฉันท์ หรือ
กรณี ศ.) (6) นาเสนอผลการประเมินต่ อ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ งทางวิชาการ (7) นาเสนอผล
ประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ทัง้ นี้ มีขนั ้ ตอนทีค่ วบคุมเวลาได้กบั ควบคุมเวลาไม่ได้ ซึ่ง
ขัน้ ตอนทีค่ วบคุมเวลาไม่ได้ คือ ขัน้ ตอนที่ (2) – (4) อย่างไรก็ตามทีผ่ ่านมารายทีใ่ ช้เวลาเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ
6 เดือน
8. มีกรณี ใดบ้ำงที่ต้องประชุมคณะกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
ตอบ มี 2 กรณี คือ กรณีตาแหน่ง ศ. และ กรณีผลการประเมินคุณภาพตาแหน่ง ผศ. และ รศ. ไม่เป็นเอกฉันท์
9. กรณี ผข้ ู อตำแหน่ งทำงวิ ชำกำรต้องกำรส่งผลงำนทำงวิ ชำกำรเพิ่ มเติ ม สำมำรถทำได้หรือไม่
ตอบ สามารถทาได้ โดยจะต้องอยู่ในขัน้ ตอนก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิประเมิน ทัง้ นี้ วันแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทาง
วิชาการจะเป็นวันทีง่ านพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้รบั ผลงานเพิม่ เติมทีส่ ่งมา
10. กรณี ผ้ ขู อต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำรต้ อ งกำรส่ ง บทควำมวิ จ ยั หรื อ บทควำมทำงวิ ช ำกำรฉบับ รอตี พิ ม พ์
สำมำรถทำได้หรือไม่
ตอบ สามารถทาได้ โดยจะต้อ งส่ งหนังสือ รับรองจากกองบรรณาธิการวารสารทางวิชาการว่าจะมีการตีพิมพ์ ใ น
วารสารฉบับทีเ่ ท่าไหร่ เดือนอะไร โดยวันแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการจะเป็ นวันที่งานพิจารณาตาแหน่ งทาง
วิชาการ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
11. กรณี หำกคณะกรรมกำรผู้ท รงคุณ วุฒิ มี ม ติ ใ ห้ ป รับ ปรุง แก้ ไ ขต ำรำหรื อ หนั ง สื อ วัน แต่ ง ตัง้ ให้ ด ำรง
ตำแหน่ งทำงวิ ชำกำร จะเป็ นวันใด
ตอบ วันแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ จะเป็ นวันที่งานพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ได้รบั ผลงานตารา/
หนังสือฉบับปรับปรุงแก้ไข
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12. กรณี ขอตำแหน่ งทำงวิ ชำกำรได้ยื่นเรื่องเสนอขอไว้แล้ว และต่ อมำได้รบั อนุมตั ิ ให้ลำศึกษำ ฝึ กอบรม ลำ
ติ ดตำมคู่สมรสไปต่ ำงประเทศ ลำคลอด หรือลำประเภทอื่นๆ หำกได้รบั ตำแหน่ งจะได้รบั แต่งตัง้ เมื่อใด
ตอบ ได้รบั แต่งตัง้ เมื่อวันที่งานพิจารณาตาแหน่ งทางวิช าการได้รบั เรื่องการเสนอขอตาแหน่ ง เว้นแต่มกี รณีตาม
ข้อ 8-10 และ 11 จะได้แต่งตัง้ ณ วันที่ ผูข้ อกลับมารายงานตัวปฏิบตั ริ าชการตามปกติ
13. กรณี ขอตำแหน่ งทำงวิ ชำกำรได้ยื่นเรื่องเสนอขอไว้แล้ว และต่ อมำได้ รบั อนุมตั ิ ให้ โอนไปรับรำชกำรใน
หน่ วยงำนอื่น หรือต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุเกษี ยณอำยุ หรือได้รบั อนุมตั ิ ให้ ลำออก หรือตำย หำก
ได้รบั ตำแหน่ งจะได้รบั แต่งตัง้ เมื่อใด
ตอบ ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันทีง่ านพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้รบั เรือ่ งการเสนอขอตาแหน่ ง หรือกรณีตาม ข้อ 8,
9 และ 10 ทัง้ นี้ วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ นัน้ ต้องเป็นวันทีผ่ ูข้ อยังมีสถานะเป็ นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยอยู่
14. กรณี ผข้ ู อไม่ผำ่ นเกณฑ์ จะสำมำรถเสนอขอตำแหน่ งทำงวิ ชำกำรครัง้ ใหม่ได้เมื่อไร
ตอบ สามารถเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ได้ทนั ที
15. กรณี ผ้ขู อไม่ผ่ำนเกณฑ์ หำกผู้ขอต้ องกำรยื่นเสนอตำแหน่ งใหม่ในสำขำเดี ยวกับที่ เคยขอ สำมำรถนำ
ผลงำนทำงวิ ชำกำรชิ้ นเดิ มที่ผำ่ นเกณฑ์มำใช้เสนอขอตำแหน่ งได้หรือไม่
ตอบ ได้ โดยผลงานทางวิชาการชิน้ เดิมทีผ่ ่านเกณฑ์ จะใช้ผลการพิจารณาเดิม
16. กรณี ผข้ ู อไม่ผำ่ นเกณฑ์ สำมำรถขอทบทวนผลกำรพิ จำรณำ (อุทธรณ์ ) ได้หรือไม่
ตอบ สามารถทาได้ 2 ครัง้ ซึ่งแต่ละครัง้ ให้ย่นื เรื่องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ทราบผล และต้องชี้แจงหรือด้วย
เหตุผลทางวิชาการอย่างชัดเจน และเพียงพอทีจ่ ะทาให้ผปู้ ระเมินเปลีย่ นผลการพิจารณาได้

งานพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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