
งานวิชาการและประเมินผลงานวิชาการ 

 

พันธกิจ  

งานวิชาการ กำกับดูแลการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา ทั้งมาตรฐานวิชาชีพ และประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การเปิดหลักสูตรใหม่และการ

ขอปิดหลักสูตรที่กำหนดขั้นตอน และรายละเอียดการนำเสนอกรอบแนวคิดของโครงการ เพื่อขออนุมัติเปิด

หลักสูตรใหม่และการขออนุมัติหลักสูตร รวมทั้งต้องดำเนินการตามระบบกลไกการนำเสนอหลักสูตรใหม่หลักสูตร

ปรับปรุง และการขออนุมัติปิดหลักสูตร ก่อนนำเสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อนุมัติและนำเสนอต่อ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับทราบต่อไป 

งานประเมินผลงานวิชาการ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณา การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ ่งครอบคลุมตั ้งแต่การตรวจสอบข้อมูล              

การเรียนเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ซึ่งทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader) การสรุปผลการประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติ

หน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ การประสานงานกับผู้ขอตำแหน่ง ส่วนงาน 

และคณะที่เกี่ยวข้อง การจัดทำร่าง ข้อบังคับ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา การขอ

เทียบตำแหน่งทางวิชาการ การเทียบเคียงสาขาวิชา นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ก่อน

นำเสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) วิธีการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    

ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
 

ยื่นเอกสาร ตามแบบฟอรม์ ก.พ.ว. 
01- 06  

แบบฟอร์ม ก.พ.ว. 01-
06 

 
สาขา/คณบดหีรือ
ตำแหน่งอ่ืนท่ี
เทียบเท่า 
 

 1.1 ประเมินคณุสมบัต ิ
  1.1.1 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ครบตามเกณฑ ์
  1.1.2 มีช่ัวโมงสอนประจำวิชาใด
วิชาหนึ่ง ในหลักสูตรหรือการสอนที่
คณะกรรมการเห็นชอบ 
1.2 ผลการสอน พิจารณาจาก 
  1.2.1 แผนการสอน 
  1.2.2 แบบประเมินการสอน
เบื้องต้น (ประเมินโดยผู้เรียน
สำหรับประเมินการสอนตามที่        
ราชวิทยาลัยกำหนด) 
  1.2.3 เอกสารประกอบการสอน 
(ผศ.) เอกสารคำสอน (รศ.) เอกสาร
หรือสื่อการสอน (ศ.) 1 รายวิชา 
  1.2.4 เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ ท่ี
ต้องการแสดงเพิม่ 
 

แบบฟอร์ม ก.พ.ว. 01-
06 

สาขา/คณบดหีรือ
ตำแหน่งอ่ืนท่ี
เทียบเท่า 
 

 
 

- เสนอกรรมการวิชาการประจำ
ส่วนงาน เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง 
และให้คำแนะนำ 

แบบฟอร์ม ก.พ.ว. 01-
06 

งานวิชาการฯ 

 
 

รับเรื่อง ตรวจสอบ กลั่นกรอง
เอกสารการเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ และให้
คำแนะนำ 

แบบฟอร์ม ก.พ.ว. 01-
06 

เริ่มต้น 

 

 ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

   ประเมิน

คุณสมบัต ิ

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอกรรมการวิชาการประจำส่วนงาน 

รับเรื่องการขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการ 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) วิธีการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

งานวิชาการฯ 

 - เสนอรองเลขาฯ ด้านการศึกษา
เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้
คำแนะนำ 

แบบฟอร์ม ก.พ.ว. 01-
06 

งานวิชาการฯ 

   - เชิญประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
  - ขออนุมัติจัดประชุม 
  - จัดทำวาระการประชุม 
  - จัดทำรายงานการประชุม 
 

- จดหมายเชิญประชุม 
ก.พ.ว. 
- ระเบียบวาระการ
ประชุม ก.พ.ว. 
- รายงานการประชุม 
ก.พ.ว. 

งานวิชาการฯ 

  

 

ทาบทามผู้ทรงคณุวุฒิทางโทรศัพท์/
ลายลักษณ์อักษร 
 

- จดหมายเชิญประชุม 
ก.พ.ว. 
- ประกาศแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

งานวิชาการฯ 

 ส่งเอกสาร ก.พ.ว. 01- 06 ซองปิด
แสตมป์ ใหผู้้ทรงคุณวุฒิ 3-5 คน 
 

- แบบฟอร์ม ก.พ.ว. 
01- 06  
- จดหมายนำส่งผลงาน
ทางวิชาการ 
 

คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิฯภายนอก ประเมินผล
งานทางวิชาการ 3 เดือน และส่งผล
การประเมินคืนงานวิชาการฯ 

- แบบฟอร์ม ก.พ.ว. 
01- 06  
 

งานวิชาการฯ 

 

ประธานกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  
พิจารณาผลการประเมิน และ
สรุปผลการประเมิน 

- แบบฟอร์ม ก.พ.ว. 
01- 06  

งานวิชาการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 

  - เชิญประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
  - ขออนุมัติจัดประชุม 
  - จัดทำวาระการประชุม 
  - จัดทำรายงานการประชุม 
  - กรรมการฯ พิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบการแต่งตั้ง/ไม่แต่งตั้งให้ผู ้
ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

- จดหมายเชิญประชุม 
ก.พ.ว. 
- ระเบียบวาระการ
ประชุม ก.พ.ว. 
- รายงานการประชุม 
ก.พ.ว. 

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ

พิจารณาผลการประเมิน 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ส่งผลการ

ประเมินคืนงานวิชาการฯ 

 

ส่งผลงานทางวิชาการไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

 

การทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวิชาการ  

 

คณะกรรมการ 

ก.พ.ว. พิจารณา           

ผลการประเมิน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอรองเลขาธิการ ฯ ดา้นการศกึษา 

 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) วิธีการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สภาราชวิทยาลัยฯ 

 - สภาราชวิทยาลัยฯ พิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ใหด้ำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ       
- แจ้งมติการประชุมสภาราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ ์
 
 
 
 

- ระเบียบวาระการ
ประชุมสภาราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ 
 

สภาราชวิทยาลัยฯ 

 
 
 

- กรณี ผศ. ผศ.พิเศษ รศ.และ รศ.
พิเศษ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการและส่งหนังสอื
แจ้งไปยัง อว. 
- กรณี ศ.และ ศ.พิเศษ เสนอ รมต. 
กระทรวง นำเสนอนายกรัฐมนตรี 
นำความกราบบังคมทลูเพื่อทรง 
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
- ประชาสัมพันธ์บนอินทราเนต็ 
- จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

- คำสั่งแต่งตั้ง                   
- หนังสือแจ้ง อว. 
- ประกาศเกียรติคณุ 

งานวิชาการฯ 

 - จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ     
ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุด 

 

นำวาระเข้าสภา               

ราชวิทยาลัยจุฬา

ภรณ ์

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 

จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคณุ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ



กลไกวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2561 

 
1. ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเสนอสาขาคณบดีหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า และ

กรอกแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อสาขาคณบดีหรือตำแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าต้น
สังกัด เพื่อทำการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นตามท่ีกำหนด 

2. คณะกรรมการวิชาการประจำส่วนงาน พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ 

3. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแต่งตั้ง 
3.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน    
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื ่อผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่

ประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ ก.พ.อ/กกอ. กำหนดโดย
อนุโลม ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งและอยู่ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจำนวนสามถึงห้าคน พิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
4. สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
4.1 กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์ และรอง

ศาสตราจารย์พิเศษ 
  4.1.1 กรณีอนุมัติ  

ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งตามมติของสภา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และแจ้ง อว. เพ่ือทราบภายในสามสิบวัน 

  4.1.2 กรณีไม่อนุมัติ      
ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง 

4.2 กรณีศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ 
  4.2.1 กรณีอนุมัติ     

ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทำเรื่องเสนอต่อรัฐมนตรีต้นสังกัด 
เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
แต่งตั้งฯ 
4.2.2 กรณีไม่อนุมัติ    

ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง 
 

 

 



         1. กำหนดนโยบายให้คณะ/หลักสูตรจัดทำฐานข้อมูล  อาจารย์ จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทาง

วิชาการ จำแนกตามแต่ละหลักสูตรและระยะเวลา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่จะขอกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการ   

          2.  ประสานงานเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินการเพื ่อทำแผนการพัฒนาบุคลากรสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการ รองรับเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษา และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือ

การกำหนดเป้าหมายในภาพรวม  

          3. ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับข้อมูลด้านนโยบาย กฏระเบียบ และข้ันตอนต่าง ๆ ในการขอ

กำหนดตำแหน่งวิชาการ  

          4. จัดประชุม/อบรม บรรยายเพื ่อให้ข้อมูล แนวทางในการเตรียมเอกสารสำหรับประเมินการสอน 

แนวทางในการเขียนตำรา/หนังสือเอกสารประกอบการสอน/หนังสือทางวิชาการ และแนวทางในการทำวิจัย  

นวัตกรรม เพ่ือจะขอตำแหน่งวิชาการ  

         5. กำหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ โดยขอสนับสนุนงบประมาณใน

การสร้างแรงจูงใจสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรตคิุณ 

      6. การกำหนดเป็น KPI รายบุคคลของอาจารย์ที่ครบกำหนดระยะเวลาเพ่ือขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึ้น  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการและขอเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) วิธีการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

 

ผู้ขอเทียบตำแหน่ง /
เทียบเคียงสาขาวิชา 

 
 

ทำหนังสือแจ้งความประสงค์         
ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
หรือเทียบเคียงสาขาวิชา เสนอ
สาขา/คณบดีหรือตำแหน่งอื่นที่
เทียบเท่า  
 

- หนังสือแจ้งความประสงค์
ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
หรือเทียบเคยีงสาขาวิชา 
- ประวัติส่วนตัว คุณวุฒิ
การศึกษา ผลงานท่ีเคยขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
- คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 
- หนังสือรับรองการบรรจุเป็น
พนักงานราชวิทยาลัยฯ 
 

สาขา/คณบดีหรือ
ตำแหน่งอื่นที่
เทียบเท่า 
 
 

 - ประเมินคุณสมบัต ิ
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
- ลงนามในหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ขอเทียบตำแหน่งทาง
วิชาการหรือเทียบเคียงสาขาวิชา 
เสนอรองเลาขาธิการฯ ด้าน
การศึกษา 
   

- หนังสือแจ้งความประสงค์
ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
หรือเทียบเคยีงสาขาวิชา 
- ประวัติส่วนตัว คุณวุฒิ
การศึกษา ผลงานท่ีเคยขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
- คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 
- หนังสือรับรองการบรรจุเป็น
พนักงานราชวิทยาลัยฯ 
 

สาขา/คณบดีหรือ
ตำแหน่งอื่นที่
เทียบเท่า 
 

 - เสนอกรรมการวิชาการประจำ
ส่วนงาน เพื่อตรวจสอบ 
กลั่นกรอง และให้คำแนะนำ 

- หนังสือแจ้งความประสงค์
ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
หรือเทียบเคยีงสาขาวิชา 
- ประวัติส่วนตัว คุณวุฒิ
การศึกษา ผลงานท่ีเคยขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
- คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 
- หนังสือรับรองการบรรจุเป็น
พนักงานราชวิทยาลัยฯ 
 
 

เริ่มต้น 

 

 ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ 

หรือขอเทียบเคียงสาขาวิชา 

ประเมินคุณสมบตั ิ

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เสนอกรรมการวิชาการ

ประจำส่วนงาน 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) วิธีการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

งานวชิาการฯ 

 
 

รับเรื่อง ตรวจสอบ กลั่นกรอง
เอกสารการเสนอเทียบตำแหน่ง
ทางวชิาการหรือเทียบเคียง
สาขาวชิา และให้คำแนะนำ 
 

-หนังสือแจ้งความประสงค์ขอ
เทียบตำแหน่งทางวิชาการ
หรือเทียบเคยีงสาขาวิชา 
-ประวัติส่วนตัว คุณวุฒิ
การศึกษา ผลงานท่ีเคยขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
- คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 
- หนังสือรับรองการบรรจุเป็น
พนักงานราชวิทยาลัยฯ 

งานวชิาการฯ 

 - เสนอรองเลขาฯ ด้านการศึกษา
เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้
คำแนะนำ 

-หนังสือแจ้งความประสงค์ขอ
เทียบตำแหน่งทางวิชาการ
หรือเทียบเคยีงสาขาวิชา 
-ประวัติส่วนตัว คุณวุฒิ
การศึกษา ผลงานท่ีเคยขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
- คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 
- หนังสือรับรองการบรรจุเป็น
พนักงานราชวิทยาลัยฯ 
- ประกาศ ก.พ.อ. ที่เกีย่วข้อง 

งานวชิาการฯ 

    - เชิญประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวชิาการ 
   - ขออนุมัติจัดประชุม 
   - จัดทำวาระการประชุม 
   - จัดทำรายงานการประชุม 
 

- จดหมายเชิญประชุม ก.พ.ว. 
- ระเบียบวาระการประชุม 
ก.พ.ว. 
- รายงานการประชุม ก.พ.ว. 

งานวชิาการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 

  - เชิญประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวชิาการ 
  - ขออนุมัติจัดประชุม 
  - จัดทำวาระการประชุม 
  - จัดทำรายงานการประชุม 
  - กรรมการฯ พิจารณาให้       
ความเห็นชอบการเสนอขอเทียบ
ตำแหน่งทางวิชาการหรือ
เทียบเคียงสาขาวิชา 
 

- จดหมายเชิญประชุม ก.พ.ว. 
- ระเบียบวาระการประชุม 
ก.พ.ว. 
- รายงานการประชุม ก.พ.ว. 
- ประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้อง 
- ข้อบังคับ รจภ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการฯ 

รับเรื่องการขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

หรือเทียบเคียงสาขาวิชาสาขาวิชา 

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวิชาการ  

 

คณะกรรมการ 

ก.พ.ว. พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอรองเลขาธิการฯ 

ด้านการศึกษา 

 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) วิธีการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สภาราชวิทยาลัยฯ 

 - สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
พิจารณาอนุมัต/ิไม่อนุมัติการ
เสนอขอเทียบตำแหน่งทาง
วิชาการหรือเทียบเคียงสาขาวิชา 
- แจ้งมติการประชุมสภา                
ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ ์
 
 

- ระเบียบวาระการประชุม
สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

สภาราชวิทยาลัยฯ 

 

- ออกคำสั่งเทียบตำแหน่งทาง
วิชาการหรือเทียบเคียงสาขาวิชา
และส่งหนังสือแจ้ง อว. 
- ประชาสัมพนัธ์บนอินทราเนต็ 

- คำสั่งเทียบตำแหน่งทาง
วิชาการหรือเทียบเคียง
สาขาวชิา 
- หนังสือแจ้งไปยัง อว. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุด 

 

นำวาระเข้าสภา  

ราชวิทยาลัยฯ             

ออกคำสั่งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

หรือเทียบเคียงสาขาวิชา 

 

 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 



ขั้นตอนการออกประกาศข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) วิธีการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

ก.พ.อ. 

 
 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาออกประกาศ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ประกาศ ข้อบังคับที่
เกี่ยวกับการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ
และอ่ืนๆ 

งานวชิาการฯ 

 ร่างประกาศ และข้อบังคับ ต่างๆ        
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับประกาศ
และข้อบังคับของ ก.พ.อ. ฉบับ
ล่าสุด 

ประกาศ ข้อบังคับที่
เกี่ยวกับการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ
และอ่ืนๆ 

งานวชิาการฯ 

 นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และนำเสนอสภา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณา
ต่อไป 

ประกาศ ข้อบังคับที่
เกี่ยวกับการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ
และอ่ืนๆ 

งานวชิาการฯ 

 นำเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อบังคับต่างๆ 

ประกาศ ข้อบังคับที่
เกี่ยวกับการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ
และอ่ืนๆ 

ราชวิทยาลัยฯ 

 ออกคำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ 
และลงนามโดยเลขาธิการราช
วิทยาลัยฯ 

ประกาศ ข้อบังคับที่
เกี่ยวกับการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ
และอ่ืนๆ 

งานสารบรรณและ
งานวชิาการฯ 

 งานสารบรรณประชาสัมพนัธ์บน
อินทราเน็ต  
งานวชิาการฯ ประชาสัมพันธบ์น
เว็บไซต์ฝา่ยการศึกษาและการ
เรียนรู ้

ประกาศ ข้อบังคับที่
เกี่ยวกับการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ
และอ่ืนๆ 

    

 

 

เริ่มต้น 

 

ประกาศ ข้อบังคับของ ก.พ.อ. 

และอ่ืนๆ 

ร่างประกาศและข้อบังคับ 

ประชาสัมพันธ์ 

สิ้นสุด 

 

ออกคำสั่งประกาศ 

ข้อบังคับ และลงนาม 

เสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณา 

เสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

ไมอ่นุมัติ 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 



ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ข้อบังคับเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

 (1) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560 

 (2) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 (3) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2561 

 (4) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ.2561 

 (5) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 

ศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ.2561 

 (6) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่ง

ศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ.2560 

 (7) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2560 

 (8) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2560 

 (9) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ค ุณ  (Adjunct Assistant Professor) รองศาสตราจารย ์ ว ุฒ ิ ค ุณ  ( Adjunct Associate Professor) และ 

ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor)  

 (10) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้เกี ่ยวข้องกับการ

พิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 

2562 

 



ประกาศเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

 (1) ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 

 (2) ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานราช

วิทยาลัย           จุฬาภรณ์ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

 (3) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่ 1/2561 เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจ และ

หน้าที่            ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

 (4) ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงาน       

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 

 (5) ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ ์ ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการนำเสนอกรอบแนวคิดโครงการ เพื่อขออนุมัติเปิดหลกัสูตรใหม่ 

และการขออนุมัติหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 1  การนำเสนอกรอบแนวคิดของโครงการเพื่อขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ 

กรอบแนวคิดในการเสนอโครงการเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
  การจัดทำโครงการ ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ซึ่งควร

ระบุ ในแผนปฏิบัติการด้วย รวมทั้งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้มีคุณภาพ

และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ทั้งนี้ ควรประกอบด้วย ข้อมูล

โดยสังเขป ดังนี้ 

1) ชื่อโครงการ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักการและเหตุผลที่สำคัญ 

ความสอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบาย วัตถุประสงค์ ในการเสนอเปิดหลักสูตร ฯลฯ 

2) ความโดดเด่นของหลักสูตร เช่น ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โอกาสในการเปิดรับผู้เข้าศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสะสมหน่วยกิตจากการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเข้าสู่การศึกษาตามระบบ 

ฯลฯ 

3) ศักยภาพ ความพร้อมด้านบุคลากร เช่น จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ฯลฯ 

4) ทรัพยากร สิ่งสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน อาทิ ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องบรรยาย ฯลฯ 

5) ข้อมูล แผนและงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน 

6) การศึกษา สำรวจข้อมูล ในส่วนที่เกี ่ยวข้อง อาทิ รายได้ต่อเดือนของบัณฑิต/ความเป็น

ผู้ประกอบการหรืออาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ข้อมูลจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทั่วประเทศต่อปี จำนวน

ตำแหน่งที่รองรับในแต่ละปี ฯลฯ 

7) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่สำคัญ ตามเป้าหมาย และผลผลิตบัณฑิตในสาขานั้นๆ ด้วย 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  แบบการเสนอโครงการเพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่ 

 

 

 



การขออนุมัติหลักสูตร 

     ระบบและกลไกการนำเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แจ้ง สำนักงาน ก.พ. 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (ผ่านระบบ CHECO) 

 

 

สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

 

คณะกรรมการประจำส่วนงาน 

                           คณะกรรมการวิชาการ                             คณะกรรมการบริหารการศึกษา 

                      (สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)             (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์) 

คณะ/หน่วยงานท่ีเทียบเท่า 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

การเสนอหลักสตูรใหม่ (แบบการเสนอโครงการเพื่อเปิด

หลักสตูรใหม่) /หลักสูตรปรับปรุง 

 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

ตรวจสอบการบรรจุใน

แผนงาน 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

(ตามองค์ประกอบ  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

แจ้ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

ฝ่ายการศึกษา  

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ตรวจสอบความสอดคล้องตาม

มาตรฐานหลักสูตรฯ 

- รับรอง 

- กำหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

-  

- รายงานต่อสภาราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์

- แจ้งคณะ/ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



การขออนุมัติปิดหลักสตูร 

ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร 

เกณฑ์การขอปิดหลักสูตร ประกอบด้วยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) หลักสูตรที่ไม่เปิดรับนักศึกษาติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา 
(2) จำนวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษาร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา

ติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา 
(3) หลักสูตร/สาขาวิชาที่มีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับสาขาวิชาเดิม 

จะต้องดำเนินการปิดหลักสูตรเดิม 
(4) หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์

ประจำหลักสูตรไม่ครบ ฯลฯ 
(5) หลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร และ/หรือ ไม่มีความสอดคล้องกับนโยบายของ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
แนวปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร 

(1) ส่วนงาน สำรวจหลักสูตรของคณะ/หน่วยงานต่างๆ เมื่อพบหลักสูตรที่มีลักษณะสอดคล้องกับ
เกณฑ์การปิดหลักสูตร ให้ทำบันทึกแจ้งคณบดีคณะเจ้าของหลักสูตร เพื่อให้พิจารณา เสนอการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตร 

(2) คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาดำเนินการปรับปรุงและ/หรือ พัฒนาหลักสูตร  
(3) กรณีคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ไม่พิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ให้กรรมการวิชาการ/

กรรมการบริหารการศึกษาของส่วนงานพิจารณาการปิดหลักสูตรฯ โดยวิเคราะห์ และรายงานผลในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

   (3.1) ความต้องการของสังคม ความต้องการด้านตลาดแรงงานของประเทศในช่วงระยะ 5 ปี 
ข้างหน้า 

 (3.2) ผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระยะ 2 ปี 
การศึกษาที่ผ่านมา 

(3.3) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
(3.4) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

(4) เสนอผลการวิเคราะห์/ความเห็น ต่อคณะกรรมการประจำส่วนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปิดหลักสูตร 

(5) เสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอปิดหลักสูตร 
(6) แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรับทราบ การปิด

หลักสูตรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
 

 



ขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร 

 
 

 ส่วนงานสำรวจหลักสูตรของคณะ/หน่วยงานต่างๆ                   

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

แจ้งไปยังคณะเจ้าของหลักสูตร 

คณะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร กรณีท่ีคณะไม่ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูร 

 

คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการศึกษา พิจารณา

วิเคราะห์การปิดหลักสูตร 

คณะกรรมการประจำส่วนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การปิดหลักสูตร 

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พิจารณาอนุมัติ 

การปิดหลักสูตร 

แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีมติอนุมัติปิดหลักสูตร 


