
  จัดท ำโดยหน่วยกำรเจ้ำหน้ำท่ีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีภำควิชำภำยใต้คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
๓ ภำควิชำ ประกอบด้วย  ภำควิชำสถำปัตยกรรม  ภำควิชำภูมิสถำปัตยกรรม  ภำควิชำนวัตกรรมอำคำร  ปัจจุบันมี
อำจำรย์ สังกัดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  จ ำนวน 45 คน  

  เพ่ือให้อำจำรย์ของคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ทรำบหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำ ที่เข้ำใจได้
โดยง่ำย และครบถ้วนในสำระส ำคัญ รวมถึงกำรจัดท ำข้อมูลประวัติของอำจำรย์ และกำรเตรียมเอกสำรประกอบ   
กำรพิจำรณำได้อย่ำงถูกต้อง และครบถ้วน ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด ได้จัดท ำข้อควรรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ประสงค์
ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยมีข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 1.1 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2561  ประกำศ ณ วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2561   

 1.2 ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรสอนในกำรเสนอขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ของพนักงำนมหำวิทยำลัย ประกำศ ณ วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2561  เริ่มใช้ประกำศฯ  วันที่ 1    
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

2. คุณสมบัติของผูท้ี่จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

          - หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติของผู้ขอต าแหน่ง 
1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  (ผศ.) 1. ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ และปฏิบัติหน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ 

 6 ปี กรณีจบปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 
 4 ปี กรณีจบปริญญำโท/เทียบเท่ำ 
 1 ปี กรณีจบปริญญำเอก/เทียบเท่ำ   
 (ต้องพ้นกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว)  
2. ในกรณีเป็นอำจำรย์พิเศษ ต้องเป็นอำจำรย์พิเศษในสถำบัน 
อุดมศึกษำที่ ก.พ.อ. รับรอง วิชำที่สอนเทียบค่ำได้ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วย
กิต สำมำรถน ำระยะเวลำมำรวมค ำนวณเวลำในกำรสอนได้สำมในสี่ส่วน 
3. ในกรณีผู้ขอได้รับวุฒิเพ่ิมสำมำรถนับระยะเวลำเดิมที่สอนในวุฒิเดิม
รวมกับระยะเวลำที่สอนในวุฒิใหม่ได้ 
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ต าแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติของผู้ขอต าแหน่ง 
2.  รองศำสตรำจำรย์  (รศ.) -  ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และปฏิบัติหน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  
3. ศำสตรำจำรย์ (ศ.) -  ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และปฏิบัติหน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 

3. หลักเกณฑ์กำรเสนอขอประเมินกำรสอน    

3.1 ผู้เสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง แต่ละต ำแหน่ง ต้องมีภำระงำนสอนไม่น้อยกว่ำ 90 ชั่วโมงท ำกำร/ภำค
กำรศึกษำปกติ ซึ่งเทียบได้เท่ำกับชั่วโมงสอนสำมหน่วยกิตในระบบทวิภำค ในกรณีหำกผู้ขอมีรำยวิชำที่มีภำระงำน
สอนในรำยวิชำน้อยกว่ำสำมหน่วยกิต แต่มีกำรเรียนกำรสอนหลำยวิชำสำมำรถขอประเมินกำรสอนในรำยวิชำนั้น ๆ 
จนครบ 3 หน่วยกิตได้ 

    กำรยื่นขอประเมินกำรสอน สำมำรถยื่นก่อนเปิดภำคศึกษำ หรือภำยในภำคศึกษำนั้น แต่ต้องยื่นก่อนหลัง
ปิดภำคกำรศึกษำที่วิชำขอประเมินกำรสอน ก่อนปิดภำคเรียน 60 วัน  หำกเหลือเวลำกำรศึกษำในภำคเรียนไม่ถึง 60 
วัน  ไม่สำมำรถยื่นขอประเมินกำรสอนได้ 

3.2 คุณภำพกำรสอน และเอกสำร/หลักฐำนที่ต้องยื่นขอประเมินกำรสอน 

ต าแหน่ง คุณภาพการสอนต้องไม่ต่ า
กว่าระดับ 

เอกสาร/หลักฐาน 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ มีควำมช ำนำญในกำรสอน 1. แบบประวัติส่วนตัว 
2. เอกสำรประกอบกำรสอน 

2. รองศำสตรำจำรย์ มีควำมช ำนำญพิเศษในกำร
สอน 

1. แบบประวัติส่วนตัว 
2. เอกสำรค ำสอน 

3. ศำสตรำจำรย์ - ไม่ต้องยื่นประเมินกำรสอน แต่ต้องมีชั่วโมงกำรสอนประจ ำวิชำที่ก ำหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหำวิทยำลัย 
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 3.3.  วิธีกำรพิจำรณำ 

  คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ได้ก ำหนดให้แต่ละคณะฯ ประเมินควำมสำมำรถใน
กำรสอน และประเมินผลเอกสำรประกอบกำรสอน หรือเอกสำรค ำสอน  ของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรใน
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  1. ให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (หัวหน้ำภำควิชำ) เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินกำรสอน จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 4 คน  ต่อคณบดี ประกอบด้วย ดังนี้ 

-  หัวหน้ำภำควิชำฯ  เป็นประธำนอนุกรรมกำร 
-  ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 3 ท่ำน ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงกว่ำผู้ขอประเมินกำรสอน หรือ  
   ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่น้อยกว่ำผู้ขอประเมินกำรสอน   เป็นอนุกรรมกำรประเมินกำรสอน 

  2. คณบดีน ำเสนอแต่งตั้งอนุกรรมกำรประเมินกำรสอน  ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
และน ำผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสอน และเอกสำรประกอบกำรสอน / เอกสำรค ำสอน  และรำยงำน 
ผลกำรประเมิน ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในล ำดับต่อไป 

ต ำแหน่ง เอกสำร/หลักฐำน 
(ผลงำนทำงวิชำกำร) 

คุณภำพผลงำน 

- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 
 
 
 
 

1. ผลงำนวิจัย จ ำนวน 2 เรื่อง หรือ 
2. ผลงำนวิจัย จ ำนวน 1 เรื่อง และผลงำนทำงวิชำกำร
ในลักษณะอ่ืน 1 รำยกำร หรือ 
3. ผลงำนวิจัย จ ำนวน 1 เรื่อง และผลงำนวิชำกำรรับ
ใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ 
4. ผลงำนวิจัย 1 เรื่อง และต ำรำ หรือหนังสือ 1 เล่ม 
 

มีคุณภำพดี 
 
 
 

 
 

- รองศำสตรำจำรย์ 
วิธีที่ 1  
 

 
 

 

 
1. ผลงำนวิจัย จ ำนวน 2 เรื่อง หรือ 
2. ผลงำนวิจัย จ ำนวน 1 เรื่อง และผลงำนทำงวิชำกำร
ในลักษณะอ่ืน 1 รำยกำร หรือ 
3. ผลงำนวิจัย จ ำนวน 1 เรื่อง และผลงำนวิชำกำรรับ
ใช้สังคม 1 เรื่อง และต ำรำ หรือหนังสือ 1 เล่ม 

 
มีคุณภำพดี 
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ต ำแหน่ง เอกสำร/หลักฐำน 
(ผลงำนทำงวิชำกำร) 

คุณภำพผลงำน 

วิธีที่ 2  1. ผลงำนวิจัย 3 เรื่อง  หรือ 
 
 
2. ผลงำนวิจัย 2 เรื่อง  และผลงำนทำงวิชำกำรใน
ลักษณะอ่ืน 1 รำยกำร 
 

มีคุณภำพดีมำก 2 เรื่อง 
และมีคุณภำพดี 1 เรื่อง 
 
มีคุณภำพดีมำก 2 เรื่อง 
และมีคุณภำพดี 1 เรื่อง 

- ศำสตรำจำรย์ 
วิธีที่ 1 
 
 
 
 
 
วิธีที่ 2 

 
1. ผลงำนวิจัย 5 เรื่อง  และได้รับกำรเผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ
ตำมท่ี กพอ. ก ำหนด หรือ 
2. ผลงำนวิจัย 1 เรื่อง  หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
4 เรื่อง และต ำรำหรือหนังสือ 1 เล่ม 
 
1. ผลงำนวิจัย 5 เรื่อง และได้รับกำรเผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ
ตำมท่ี กพอ. ก ำหนด หรือ 
 
2. ผลงำนวิจัย 1 เรื่อง และผลงำนทำงวิชำกำรใน
ลักษณะอ่ืน รวมกับผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม จ ำนวน 
4 เรื่อง 
 

 
มีคุณภำพดีมำก 
 
 
 
 
 
มีคุณภำพดีมำก 
 
 
 
มีคุณภำพดีมำก 
 

 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 ผู้เสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรต้องมีจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เช่น ต้องมีควำมซื่อสัตย์  
สำมำรถอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูล ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน เป็นต้น  โดยมีแบบหนังสือ
รับรองจริยธรรมและจรรยำบรรณ ให้ผู้เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งลงนำมรับทรำบ 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนงำน   ภำควิชำ............................................  คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์    โทร    ๐๒-๙๔๒๘๙๖๐ 
ที่    อว. ๖๕๐๑.๑๓๐..../     วันที ่                 
เรื่อง    ขอประเมินควำมสำมำรถในกำรสอน และเอกสำรประกอบกำรสอน / ค ำสอน เพ่ือขอก ำหนด 

ต ำแหน่ง....................................................... 
  
เรียน     หัวหน้ำภำควิชำ..................................................... 
 
  ด้วย ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง/ น.ส. .......................................................................พนักงำนมหำวิทยำลัย 
ต ำแหน่ง.................................................................  สังกัดภำควิชำ...................................... ................  มีควำมประสงค์
ขอประเมินกำรสอน รหัสวิชำ ........................  รำยวชิำ ............................................................................ ..................... 
จ ำนวน  ........................  หนว่ยกิต ภำควิชำ..................................... ................. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ในภำคต้น 
/ภำคปลำยปีกำรศึกษำ .................  พร้อมนี้ ได้แนบเอกสำรประกอบกำรสอน /เอกสำรค ำสอน มำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
              (................................................................................ ) 
                         อำจำรย์ประจ ำภำควิชำ........................................ 

 
เรียน   คณบดี 
     ภำควิชำ.................................................... ขอเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินควำมสำมำรถในกำร
สอน และเอกสำรประกอบกำรสอน /เอกสำรค ำสอน ของ .......................................................... ดังรำยนำมต่อไปนี้  
 
 ๑.  ................................................................... ประธำนอนุกรรมกำร (ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น/หัวหน้ำภำควิชำ) 
 ๒. ....................................................................  อนุกรรมกำร 
 ๓. ....................................................................  อนุกรรมกำร 
 ๔. .....................................................................  อนุกรรมกำร 
 
                       (...............................................................) 
               หัวหน้ำภำควิชำ........................................................ 
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  เรียน  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะฯ 
                 เพ่ือโปรดเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 
 
     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำรเมศ  ก ำแหงฤทธิรงค์) 
      คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 


