
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ด้วยผลงานการสอน
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• แนวคิดในกำรออกแบบเกณฑ์

รองรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนภำคปฎิบัติอันเป็นท่ีประจักษ์

ไม่ซ  ำซ้อนกับหลักเกณฑ์วิธีกำรขอต ำแหน่งวิชำกำรแบบเดิม
ที่ใช้ผลงำนวิจัย และ/หรือ ต ำรำ

เน้นผลงำนภำคปฏิบัติระบบต้นแบบ (RL4-5) ขยำยขนำด (RL 6-7)
และผลงำนที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์จริงในทุกภำคส่วน (RL 8-9)

กำรเป็น Master of Learner
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Practical or Readiness and Performance Level
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Basic principle observed and
reported

RL1

RL2

RL3

RL4

RL5

RL6

RL7

RL8

RL9

Technology concept and/or
application formulated and reported

Concepts demonstrated
analytically or experimentally

Key elements demonstrated in
laboratory environment

Key elements
demonstrated in relevant environment

Representative of the deliverable
demonstrated in relevant environment

Final development version of the deliverable
demonstrated in operational environment

Actual deliverable
qualified through test and demonstration

Operational use of deliverable
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์
ถูกน ำไปใช้งำนจริงโดยลูกค้ำ

ต้นแบบภำคสนำม
ที่ผ่ำนมำตรฐำน

ต้นแบบภำคสนำม

ต้นแบบห้องปฏิบัติกำร

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้
และกำรวิจัยพื นฐำน



วิธีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ด้านการสอน”

วิธีกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์

วิธีปกติ
อย่างน้อย 1 เรื่อง
คุณภาพระดับ “B"

วิธีที่ 1 อย่างน้อย 2 เรื่อง
คุณภาพระดับ “B”

วิธีที่ 1 อย่างน้อย 2 เรื่อง
คุณภาพระดับ “A”

วิธีที่ 2 อย่างน้อย 1 เรื่อง
คุณภาพระดับ “A”

วิธีที่ 2 อย่างน้อย 1 เรื่อง
คุณภาพระดับ “A+”

วิธีพิเศษ
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
โดยเสียงเอกฉันท์

คุณภาพระดับ “B"

โดยวิธีที่ 1 เท่าน้ัน
อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเสียงเอกฉันท์

คุณภาพระดับ “A”

โดยวิธีที่ 1 เท่าน้ัน
อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเสียงเอกฉันท์

คุณภาพระดับ “A+”
∆ ผลงำนได้เผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 
∆ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีสว่นร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร
∆ ต้องแสดงหลักฐำนกำรประเมินคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิสำขำวิชำนั น ๆ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)
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นิยำมผลงำนด้ำนกำรสอน

ผลงานด้านการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
หรือสถาบันอื่นที่ ก.พ.อ. ก าหนด

1

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(แผนกำรสอน วิธีกำรสอน สื่อกำรสอน กำรวัดและประเมินผล) หรือ

นวัตกรรมด้ำนกำรสอนอันเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำกำรหรือวิชำชีพ
ได้ใช้ปฏิบัติงำนประจ ำมำแล้ว และเกิดผลลัพธ์ที่แสดงว่ำผู้เรียนมีพัฒนำกำร

และคุณลักษณะพึงประสงค์ท่ีดขีึ นนอย่ำงเห็นได้ชัด 
และก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ทั งในผู้เรียนและผู้สอน

ได้รับกำรเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์ในสำขำวิชำกำร หรือวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง 
หรือมีกำรถ่ำยทอดสู่กำรใช้งำนจริงในภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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รูปแบบผลงำนด้ำนกำรสอน

สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
หรือปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
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ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล ท่ีผู้สอนใช้
ในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นนวัตกรรมหรือ
ปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เพ่ือแก้ปัญหา

กระบวนการในการน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนใน
สถานการณ์จริง

2

04

ผลลัพธ์ท่ีแสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ท่ีดีขึ้น และก่อให้เกิดการเรียนรู้ท้ังในผู้เรียนและผู้สอน
โดยแสดงผลลัพธ์ของผู้เรียนท้ังรายบุคคล และรายกลุ่ม

05

ผลกำรประเมินของ Peer Review จำกบุคคลภำยนอก

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับมหำวิทยำลัย

รองศำสตรำจำรย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับชำติ

ศำสตรำจำรย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับชำติ /
ระดับนำนำชำติ

หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา แผนการสอน 
สื่อการเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนรู้/การสื่อการเรียนรู้ 

06

ผลกำรประเมินกำรสอนย้อนหลงั 2 ปีกำรศึกษำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ผลการสอนเฉลี่ย
ดีมำก

รองศำสตรำจำรย์
ผลการสอนเฉลี่ย
ดีมำก

ศำสตรำจำรย์
ผลการสอนเฉลี่ย 
ดีเด่น
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หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นท่ียอมรับในระดับวิชาชีพ (อย่ำงน้อย 2 รำยกำร / 1 ผลงำน) 
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หลักฐำนเชิงประจักษ์ของกำรน ำไปใช้งำนจริง
โดยภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผลงำนอันเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ
ที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์
ผลงำนที่เข้ำสู่กระบวนกำรขอรับกำรรับรอง
- หนังสือรับรองกำรยื่นค ำขอรับ
- อนุสิทธิบัตร
- สิทธิบัตร

บทควำมฉบับสมบูรณ์เสนอในที่ประชุมวิชำกำรที่
จัดโดยสมำคมวิชำกำร วิชำชีพ ที่มีกำรจัดอย่ำง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ทั งในระดับชำติหรือระดับ
นำนำชำติที่มีกำรบรรณำธิกำรโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยสถำบนั และมีกำร
ประเมินคุณภำพ

บทควำมวิชำกำรในหนังสือรวมบทควำม หรือ 
วำรสำรวิชำกำรที่มีกำรบรรณำธิกำรโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั น
และสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องจำหลำกหลำยสถำบัน

ภำยในหน่วยงำน
ต้นสังกัด
- ระดับคณะ
- มหำวิทยำลัย

หรือภำยนอกโดย
นิติบุคคลอื่น 
- ต่ำงมหำวิทยำลัย
- ต่ำงองค์กร
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หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นท่ียอมรับในระดับวิชาชีพ (อย่ำงน้อย 2 รำยกำร / 1 ผลงำน) 

3

หลักฐำนเชิงประจักษ์
เป็นที่ยอมรับในระดับวิชำชีพ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์

1. หลักฐำนเชิงประจักษ์ของกำรน ำไปใช้งำนจริง
โดยภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ภายในหน่วยงานต้นสังกัด
- ระดับคณะ

- มหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยนิติบุคคลอื่น

หรือ

2. หลักฐำนเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

ผลงานท่ีเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง
(หนังสือรับรองการยื่นค าขอรับ)
- อนุสิทธิบัตร
- สิทธิบัตร

ผลงานท่ีได้รับการรบัรองทรัพย์สินทางปัญญา
- อนุสิทธิบัตร
- สิทธิบัตร

หรือ
3. บทควำมฉบับสมบูรณ์เสนอในที่ประชุมวิชำกำรที่จัดโดย

สมำคมวิชำกำร วิชำชีพ ที่มีกำรจัดอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
ทั งในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีกำรบรรณำธิกำรโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยสถำบัน และมีกำรประเมินคุณภำพ

อย่างน้อยต้องเป็นผลงานการน าเสนอ
ภำคนิทรรศกำร

(Poster presentation)

ต้องเป็นผลงานการน าเสนอ
ด้วยวำจำ (Oral presentation)

ระดับชำติ

ต้องเป็นผลงานการน าเสนอ
ด้วยวำจำ (Oral presentation)

ระดับนำนำชำติ

หรือ
4. บทควำมวิชำกำรในหนังสือรวมบทควำม หรือ วำรสำรวิชำกำรที่

มีกำรบรรณำธิกำรโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั น
และสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง

มีการเผยแพร่ในระดับชำติ มีการเผยแพร่ในระดับชำติ มีการเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
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หลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์

เอกสำรแสดงให้เห็นถึง

1. 
ความเป็นผู้อุทิศเวลาและผู้สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพื่อดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์ น าไปสู่การปรับ

ใช้หรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของลูกศิษย์

2.
ความเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยได้รับการยอมรับจาก

วงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยต้องแสดงหลักฐานการได้รับรางวัลหรือ
การยกย่องจากสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพ
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หลักฐานท่ีแสดงถึงคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์
เอกสำรแสดง

ให้เห็นถึง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ด้ำนกำรสอน

รองศำสตรำจำรย์

ด้ำนกำรสอน

ศำสตรำจำรย์

ด้ำนกำรสอน

1. 
ความเป็นผู้อุทิศเวลาและผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแล 
ช่วยเหลือ และส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน

เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 

ความเป็นผู้อุทิศเวลาและผู้สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพื่อ
ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 

และสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์ น าไปสู่การปรับใช้หรือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตของลูกศิษย์

2. 
ความเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและมีคณุูปการต่อการศึกษา โดยได้รับการบอมรับจากวงวิชาการ หรือวิชาชีพ 

โดยต้องแสดงหลักฐานการได้รับรางวัลหรือการยกย่องจากสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพ

ในระดับคณะหรือ
ระดับมหาวิทยาลัย             

ในระดับมหาวิทยาลัยหรือ           
ระดับชาติ

ในระดับชาติหรือ               
ระดับนานาชาติ

ผู้เสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรด้ำนกำรสอน ต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือไม่เคยต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุก
เว้นแต่ควำมผิดที่กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ

และไม่เคยถูกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติชี มูลควำมผิด
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คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์

มำตรฐำน
แนวกำรประเมินตำมระดับคุณภำพมำตรฐำน

ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ระดับรองศำสตรำจำรย์ ระดับศำสตรำจำรย์ 
1. ควำมเป็นผู้อุทิศเวลำและผู้สร้ำง
แรงบันดำลใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนำ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมศักยภำพ 
และสร้ำงแรงบันดำลใจและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง “ครู” และ 
“ลูกศิษย”์ ไม่เพียงทำงวิชำกำร 
หรือวิชำชีพ แต่รวมถึงสัมพันธภำพ
ที่ก่อให้เกิดควำมเอื ออำทรระหว่ำง
กัน น ำไปสู่กำรปรับใช้เป็นแนวทำง
ในกำรด ำเนินชีวิตของลูกศิษย์

• มีจิตวิญญาณความเปน็ครู รักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ มีความรัก เมตตา 
เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจและ
ให้โอกาสแก่ลูกศิษย์โดยเสมอภาค

• มีพฤติกรรมที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ 
ประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดีแก่
ลูกศิษย์

• ปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างเสมอภาค 
และสม่ าเสมอตลอดชีวิต

• มีความเป็นผู้อุทิศเวลาและผู้สร้างแรง
บันดาลใจในการปฏิบตัิงานเพื่อดูแล 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ และสร้างแรง
บันดาลใจแก่ลูกศิษย์ น าไปสู่การปรับใช้
หรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติของ
ลูกศิษย์

• มีพฤติกรรมที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ 
ลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานชื่นชมยกย่อง 
ยึดเอาเป็นแบบอยา่ง

• มีความเป็นผู้อุทิศเวลาและผู้สร้างแรง
บันดาลใจในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่เพื่อ
ดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ และสร้างแรง
บันดาลใจแก่ลูกศิษย์ น าไปสู่การปรับใช้
หรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติของ
ลูกศิษย์ จนประสบความส าเร็จในชีวิต 

• ผลของการจัดการเรียนรู้และอบรม
บ่มเพาะท าให้ลูกศิษย์ประสบความส าเร็จ 
ทั้งในด้านการเรียนการอาชีพ และ
การด าเนินชีวิต ได้รับการยกย่อง
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คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์

มำตรฐำน
แนวกำรประเมินตำมระดับคุณภำพมำตรฐำน

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับรองศาสตราจารย์ ระดับศาสตราจารย์ 

2. ควำมเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน
และมีคุณูปกำรต่อกำรศึกษำ โดย
ได้รับกำรยอมรับจำกวงวิชำกำร 
หรือวิชำชีพ โดยต้องแสดงหลักฐำน
กำรได้รับรำงวัลหรือกำรยกย่องจำก
สมำคมวิชำกำร หรือวิชำชีพ

• ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนในการจัด
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

• จัดกิจกรรม/ โครงการ ดูแล 
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน

• ผลงานได้รับการยอมรับ และ
น าไปขยายผลอย่างกว้างขวาง

• ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษาสร้างสรรค์ในการ
จัดกิจกรรมผู้เรียน อย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

• มีผลที่เกิดจาก การท างานที่สามารถ
เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นและน าไป
ปฏิบัติ
ได้จริง

• เป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพใน
การจัดท าโครงการ กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ มีผลงานกิจกรรมและ
วิธีการที่เกิดจากการคิดค้น พัฒนาขึ้น
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การเผยแพร่
เอกสารสรุปผลการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสอนที่ผ่านการใช้

งานจริงมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา หรือ
4 ภาคการศึกษา หรือ ใช้งานจริงมาไม่น้อยกว่า 4 กระบวนวิชา

โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบันในสาขาวิชานั้น ๆ 

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ระดับมหำวิทยำลัย

รองศำสตรำจำรย์ และ ศำสตรำจำรย์
ระดับชำติ
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1. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ นวัตกรรม เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับจาก
แนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่
2. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ 
หรือสมรรถนะผู้เรียนเชิงประจักษ์ หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค ์และต้อง
มีหลักฐานชัดเจนว่าผลการศกึษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่ม
อื่นได้ การขยายผลใช้งานเป็นต้นแบบภายในคณะ มหาวิทยาลัย

ลักษณะคุณภำพของผลงำน

B

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์กับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนิติบุคคล
อ่ืน 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษา
ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ

A

A+
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