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ตำแหน่งทาง
วิชาการของ รร.นร. 

๑. บทนำ 
 การมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการของสถาบันและ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการนั้น ๆ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น แสดงถึงการพัฒนางาน
วิชาการของอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา และยังแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหาร
การศึกษาของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ตำแหน่งทางวิชาการยังเป็นตัวชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษาที่สะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ กระบวนการในการสอน การผลิต 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ รวมไปถึงการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของอาจารย์ด้วย ดังนั้น 
รร.นร. ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ ทร. และยังเป็นแหล่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ของ ทร. จึงต้องให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น และได้รับการเลื่อน
ตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในบทบาทครูอาจารย์  
ซึ่งจะสามารถสะท้อนประสิทธิภาพด้านการบริหารการศึกษาในเรื่องการพัฒนาครูอาจารย์ได้เป็นอย่างดี   
 
๒. ตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. 
 ตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) ศาสตราจารย์เก ียรติคุณ  
(ศ. เกียรติคุณ) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) โดยผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
ตามที่กล่าวข้างต้น มีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งนั้น ๆ เป็นคำนำหน้านาม เพื่อแสดง 
วิทยฐานะได้ตลอดไป รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑ ตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย ์ (ศ.)  

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  (ศ. เกียรติคุณ)  

รองศาสตราจารย์  (รศ.)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ (ผศ.)  



- ๕ - 
 

คุณสมบัติผู้เสนอ 
ขอดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการของ รร.นร. 

 
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ผู้ที่สามารถเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง ๓ องค์ประกอบ  
รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพที่ ๒ สารมารถสรุปได้ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒ คุณสมบัติของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. 
 
  ๓.๑ คุณสมบัติประจำตัว 
   ๓.๑.๑ การดำรงตำแหน่งใน ทร. : ผู้ที่มีสิทธิในการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. 
จะต้องมีสถานะเปนอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ฝศษ.รร.นร. หรืออาจารย์สังกัดกองวิชาต่าง ๆ ใน ฝศษ.รร.นร.) 
หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารของ ฝศษ.รร.นร. (หน.ฝศษ.รร.นร. รอง หน.ฝศษ.รร.นร. ผอ.กองวิชาต่าง ๆ หรือ 
รอง ผอ.กองวิชาต่าง ๆ ยกเว้น กพล.ฝศษ.รร.นร.) หรือผู ้บร ิหารระดับสูงของ รร.นร. (ผบ.รร.นร.  
รอง ผบ.รร.นร. (นว.) รอง ผบ.รร.นร. (นย.) เสธ.รร.นร. รอง เสธ.รร.นร.) และต้องทำหน้าที ่สอนหรือ
อำนวยการสอนในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของ รร.นร. 
   ๓.๑.๒ เป็นผูมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ ้นไปในวิชาที ่มีการสอน 
ใน รร.นร. และมีระยะเวลาการสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดตอเนื่องกัน กอนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ผศ. ดังนี ้   
  - ผมูีวฒิุการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวา ๖ ปี 
  - ผมูีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ไมนอยกวา ๓ ป 
  - ผมูีวฒิุการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไมนอยกวา ๑ ปี   

คุณสมบัติประจำตัว 
 - ตำแหน่งทางราชการใน ทร. ตามที ่   
   หลักเกณฑ์กำหนด 
 - คุณวุฒิการศกึษา 
 - ภาระงานสอน  
 - ระยะเวลาการสอนหรืออำนวยการสอน 

ความสามารถด้านวิชาการ  
 - จำนวนผลงานทางวิชาการ 
 - จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ความสามารถด้านการสอน  
 - ผลประเมินการสอน 
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 โดยผู้เสนอผลงานสามารถยื่นเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่อสภาการศึกษา รร.นร. 
ล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการสอนหรืออำนวยการสอนตามข้อ ๓.๑.๒  
 ๓.๑.๓ การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง รศ. จะต้องเปนผูที่ดํารงตําแหน่ง ผศ. 
และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง ผศ. และมีระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดขณะดํารงตําแหน ผศ.
ต่อเนื่องกันมาแล้วไมนอยกวา ๒ ป ๖ เดือน 
 ๓.๑.๔ การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง ศ. จะต้องเปนผูที่ดํารงตําแหน่ง รศ. 
และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง รศ. และมีระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดขณะดํารงตําแหน รศ.
ต่อเนื่องกันมาแล้วไมนอยกวา ๑ ปี ๖ เดือน   
  ๓.๒ ความสามารถในการสอน 
   ๓.๒.๑ มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา หรือมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า  
๖๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา และภาระงานอื่นๆ ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ของ รร.นร.  
   ๓.๒.๒ มีความสามารถในการสอนหรืออำนวยการสอน โดยมีผลประเมินการสอนอยู่ในระดับดีเด่น 
(คะแนน ๔.๕๐ ขึ้นไป จากคะแนนต็ม ๕) จากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน   
  ๓.๓ ความสามารถด้านวิชาการ (ผลงานทางวิชาการ) 
   ๓.๓.๑ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
   ๓.๓.๒ มีจำนวนผลงานทางวิชาการ ในแต่ละตำแหน่ง ดังนี้      

  ๑) ตำแหน่ง ผศ. ต้องเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ ผลงาน ใช้ผลงานประเภท
เดียวกันได้ จากรายการดังต่อไปน้ี  

 ๑.๑) บทความทางวิชาการ (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป)  
 ๑.๒) หนังสือ หรือตำรา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
 ๑.๓) งานวิจัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
 ๑.๔) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
 ๑.๕) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  

  ๒) ตำแหน่ง รศ. ต้องเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ ผลงาน ดังนี ้ 
  ๒.๑) งานวิจัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) อย่างน้อย ๑ ผลงาน และ   
  ๒.๒) ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ อย่างน้อย ๒ ผลงาน ใช้ผลงานประเภทเดียวกันได้  
จากรายการดังต่อไปน้ี 
   (๑) บทความทางวิชาการ (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป)  
   (๒) หนังสือ หรือตำรา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
   (๓) งานวิจัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
   (๔) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
   (๕) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
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  ๓) ตำแหน่ง ศ. สามารถกระทำได้ ๒ วิธี ดังต่อไปน้ี  

 วิธีที่ ๑  เสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๕ ผลงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ งานวิจัย ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล 
TCI กลุ ่ม ๑ (คุณภาพระดับดีมากขึ ้นไป) หรือผลงานที ่ได้ร ับรางวัลหรือคำชมเชยจากเหล่าทัพหรือ  
จากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในวงการทางการศึกษา อย่างน้อย ๑ เรื่อง และ 
  ๑.๒ ตำรา (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป) อย่างน้อย จำนวน ๑ เล่ม และ 
  ๑.๓ ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ อย่างน้อย ๓ ผลงาน ใช้ผลงานประเภท
เดียวกันได้ จากรายการดังต่อไปน้ี   
   ๑.๓.๑ บทความทางวิชาการ (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป)   
   ๑.๓.๒ หนังสือ หรือตำรา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
   ๑.๓.๓ งานวิจัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
   ๑.๓.๔ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
   ๑.๓.๕ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
 วิธีที่ ๒ มีผลงานอย่างน้อย ๓ ผลงาน ดังนี ้
  ๒.๑ งานวิจัย ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามที่สภาการศึกษาวิชาการทหารกำหนด (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป) อย่างน้อย จำนวน ๑ เรื่อง และ  
  ๒.๒ ตำรา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) อย่างน้อย จำนวน ๑ เล่ม และ 
  ๒.๓ ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ อย่างน้อย จำนวน ๑ ผลงาน จากรายการ
ดังต่อไปนี ้
       ๒.๓.๑ บทความทางวิชาการ (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป)   
       ๒.๓.๒ หนังสือ หรือตำรา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
       ๒.๓.๓ งานวิจัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
   ๒.๓.๔ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
       ๒.๓.๕ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  
 
๔. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ของ รร.นร. จำนวน ๓ คณะกรรมการ ดังนี้ 
 ๔.๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน ๕ นาย รายละเอียด ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ คุณสมบัต ิต้องครบทุกข้อ ดังนี้  
   ๑) เป็นข้าราชการสังกัด รร.นร. 
   ๒) มีคุณวุฒิการศึกษาหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้เสนอผลงานหรือ
เป็นผู้ที่สภาการศึกษา รร.นร. แต่งต้ัง  
   ๓) มีชั ้นยศไม่ต่ำกว่าผู ้เสนอผลงานหรือมีประสบการณ์ในการทำงานหรือเชี ่ยวชาญใน  
การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
   ๔) ผ่านความเห็นชอบจากสภาการศึกษา รร.นร. 
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 ๔.๑.๒ หน้าที ่
  ๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้เสนอผลงาน หากผู ้เสนอผลงานมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์  
ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ เสนอผลการพิจารณาต่อสภาการศึกษา รร.นร. โดยไม่ต้องพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ  
  ๒) พิจารณาผลงานทางวิชาการ ในเบื้องต้น ว่าเหมาะสม หรือมีคุณภาพเพียงพอสำหรับ
ประกอบการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. หรือไม่   
  ๓) เสนอผลการพิจารณาต่อสภาการศึกษา รร.นร. โดยเนื้อหาการพิจารณา ต้องครอบคลุม  
จำนวน ๓ ประเด็น ดังต่อไปน้ี  
   ๓.๑) ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอผลงาน  
   ๓.๒) ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ในเบื้องต้น   
   ๓.๓) การเสนอรายคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จำนวน ๓ – ๕ นาย   

 ๔.๒ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จำนวน ๓ นาย  
 ๔.๒.๑ คุณสมบัติ จำแนกตามกองวิชา ดังนี้  
   - กองวิชาสาขาปริญญา 
    คนที่ ๑ ผู้อำนวยการกองวิชาสาขานั้นๆ หรือผู้อำนวยการกองวิชาสาขาที่ใกล้เคียง  
    คนที่ ๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    คนที่ ๓ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
   - กองวิชาชีพทหารเรือ หรือกองวิชาพื้นฐาน 
    คนที่ ๑ ผู้อำนวยการกองวิชานั้น ๆ หรือผู้อำนวยการกองวิชาสาขาที่ใกล้เคียง  
    คนที่ ๒ รองผู้อำนวยการกองวิชาหรืออาจารย์อาวุโสในสาขาที่ใกล้เคียง 
    คนที่ ๓ อาจารย์อาวุโสในกองวิชา   
 ๔.๒.๒ หน้าที ่
    ๑) ประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. 
     ๒) รายงานผลการประเมินผลการสอนของผู ้ เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่อ 
สภาการศึกษา รร.นร.  

 ๔.๓ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจำนวน ๓ - ๕ นาย  
 ๔.๒.๑ คุณสมบัติ ครบทุกข้อ ดังนี้  
 ๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายช่ือที่สภาการศึกษาวิชาการทหารแต่งต้ังไว้แล้ว  
  ๒) มีชั้นยศไม่ต่ำกว่าผู้เสนอผลงาน หากจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการทรงคุณวุฒิมีชั้นยศที่ต่ำกว่า 
ต้องไม่มีผลกระทบด้านการปกครองบังคับบัญชา โดยให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
  ๓) เปนผูมีคุณวุฒกิารศึกษาตรงหรือสัมพันธกั์บผเูสนอผลงาน  
 ๔) มีตำแหน่งทางวิชาการเท่ากันหรือสูงกว่าตำแหน่งทางวิชาการที่ผู้เสนอผลงานเสนอขอ 
 ๕) ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้เสนอผลงาน 
 ๖) สภาการศึกษา รร.นร. พิจารณาสรรหาผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะสาขา หากไม่สามารถสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อที่สภาการศึกษาวิชาการทหารแต่งต้ังไว้แล้ว 
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 ๗) องค์ประกอบของคณะกรรมการผู ้ทรงค ุณวุฒิ ต ้องม ีกรรมการอย่างน้อย ๑ คน  
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายช่ือที่สภาการศึกษาวิชาการทหารแต่งต้ังไว้แล้ว   
 ๘) ใหผทูี่มีอาวุโสสูงสุดทําหนาที่เปนประธานกรรมการ  
 ๔.๒.๒ หน้าที ่
 ๑) ตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลงานทางวิชาการในด้านเนื ้อหาสาระ รูปแบบการพิมพ์ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
 ๒) ให้คำแนะนำประเด็นสำคัญที่ควรปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการ 
 ๓) กำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขผลงานทางวิชาการ   
 ๔) ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขผลงาน และประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอผลงาน 
 ๕) เสนอผลการพิจารณาต่อสภา รร.นร.   
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๕. ขั้นตอนการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. 
  ขั้นตอนการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. กระบวนการเริ่มตั้งแต่ผู้เสนอขอดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ เสนอเรื่องถึงสภาการศึกษา รร.นร. จนกระทั่ง ทร. ลงคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ จำนวน ๘ ขั้นตอน รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพที่ ๓ 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศ. 

อนุมัต ิ

ผศ. รศ. ศ. 

ผศ. รศ. 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

เสนอผลการพิจารณา 

เสนอผลการพิจารณา 

เริ่มกระบวนการใหม ่

เมื่อคุณสมบัติพรอ้ม 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ขั้นที่ ๑ 

ผู้ขอเสนอรายงานและผลงานทางวิชาการ 
ผ่านกองวิชาถึงสภาการศึกษา รร.นร. 

ขั้นที่ ๒ 

เปิดประชุมสภาการศึกษา รร.นร. 

พิจารณา

จารณา 
สิ้นสุดกระบวนการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน 

ขั้นที่ ๓ 

สภาการศึกษา รร.นร. รับรองผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 

ขั้นที่ ๔ 

รร.นร. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นที่ ๕ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลการพิจารณาต่อสภา รร.นร. 
เพื่อรับรองผลงานทางวิชาการ 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ขั้นที่ ๖ 

รร.นร. เสนอ ทร. (ผ่าน กพ.ทร.) เพื่อขอความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ขั้นที่ ๗ 
ทร. เสนอ สนง.เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

(ประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ม.ค. หรือ มิ.ย.) 

ขั้นที่ ๘ 

ทร. ลงคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 

ร้องขอให้
ทบทวน 

ยุต ิ
การดำเนินการ 

ยุต ิ
การดำเนินการ 

ขั้นที่ ๘ 

เสนอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

แผนภาพที่ ๓ ขั้นตอนการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. 
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 ขั้นที่ ๑ ผู้ขอเสนอรายงานและผลงานทางวิชาการ 
  การดำเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนแรกของการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. 
โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติ ข้อควรระวัง เทคนิค ประสบการณ์และข้อผิดพลาดในอดีต ดังนี้ 
  ๑.๑ รายละเอียดการปฏิบัต ิ
   ๑) การปฏิบ ัต ิในข ั ้นตอนนี ้  ผ ู ้ เสนอผลงานจะต้องตรวจสอบคุณสมบัต ิของตนเอง  
ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. หรือไม่ โดยผู้เสนอผลงาน
จะต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วน จำนวน ๘ รายการ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ลำดับที ่ รายการ 
คุณสมบัต ิ

ใช ่ ไม่ใช ่
๑ เปนอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ฝศษ.รร.นร. หรือ

อาจารย์สังกัดกองวิชาต่าง ๆ ใน ฝศษ.รร.นร.) หรือ
ดำรงตำแหน่งบริหารของ ฝศษ.รร.นร. 
(หน.ฝศษ.รร.นร. รอง หน.ฝศษ.รร.นร. ผอ.กองวิชา
ต่าง ๆ หรือ รอง ผอ.กองวิชาต่าง ๆ ยกเว้น 
กพล.ฝศษ.รร.นร.) หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงของ 
รร.นร. (ผบ.รร.นร. รอง ผบ.รร.นร. (นว.)  
รอง ผบ.รร.นร. (นย.) เสธ.รร.นร. รอง เสธ.รร.นร.)    

 

๒ ทำหน้าที่สอนหรืออำนวยการสอนในรายวิชาที่มี 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศกึษา 
ของ รร.นร.   

 

๓ มีคุณวุฒิการศกึษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา่
ขึ้นไป ในวิชาที่มีการสอนใน รร.นร.   

 

๔ มีระยะเวลาการสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุด 
ตอเนื่องกัน กอ่นเสนอเรื่องถึงสภาการศกึษา รร.นร. ดังนี ้
 - ตำแหน่ง ผศ.  
  คุณวุฒิ ป.ตร ี ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๖ เดือน 
  คุณวุฒิ ป.โท   ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ๖ เดือน 
  คุณวุฒิ ป.เอก  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
 - ตำแหน่ง รศ. 
 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง ผศ. และ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผศ. จำนวนไม่น้อยกว่า  
๒ ป ี๖ เดือน 
  - ตำแหน่ง ศ. 
 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง รศ. และ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รศ. จำนวนไม่น้อยกว่า  
๑ ป ี๖ เดือน 
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ลำดับที ่ รายการ 
คุณสมบัต ิ

ใช ่ ไม่ใช ่
๕ มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

หรือมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง/ 
ปีการศึกษา และภาระงานอ่ืนๆ ตามที่ รร.นร. 
กำหนด   

 

๖ มีความสามารถในการสอน โดยมีผลประเมนิ 
การสอนอยู่ในระดับดีเด่น (คะแนน ๔.๕๐ ขึ้นไป 
จากคะแนนต็ม ๕)   

 

๗ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    
๘ มีจำนวนผลงานทางวิชาการ สอดคล้องตาม

หลักเกณฑ์การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ของ รร.นร. (ผศ. รศ. ศ.)    

 

     

    ๒) ผู้ขอเสนอรายงานและผลงานทางวิชาการของตนเอง ผ่านกองวิชา เสนอต่อสภาการศึกษา รร.นร. 
รายละเอียดเอกสารที่ประกอบการเสนอรายงาน ดังนี้ 
     ๒.๑) ประวัติย่อของผู้เสนอผลงาน 
     ๒.๒) สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด 
     ๒.๓) สำเนาคำสั่งการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกใน ทร. 
     ๒.๔) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอน นนร. หรือ อาจารย์ช่วยสอน นนร. 
     ๒.๕) เอกสารการตรวจสอบเนื้อหาของผลงานทางวิชาการประเภทตำรา หรือหนังสือ 
     ๒.๖) เอกสารการตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน 
     ๒.๗) เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน 
     ๒.๘) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเป็น ผศ. หรือ รศ. (สำหรับผู้เสนอของตำแหน่ง รศ. หรือ ศ.)  
     ๒.๙) ผลงานทางวิชาการที่ประกอบการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร.  
   ๑.๒ ข้อควรระวัง 
    ๑) การนับระยะเวลาการสอนหรืออำนวยการสอนต่อเนื ่องกันหลังสุด ตามที ่กำหนด  
ในแต่ละตำแหน่งนั้น จะต้องไม่นับรวมระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ  
หรือหลักสูตรที่ รร.นร./ ทร. อนุมัติให้เข้ารับการศึกษา  
    ๒) ผ ู ้สอนต้องวางแผนเกี ่ยวกับห้วงเวลาในการเสนอรายงานเพื ่อขอดำรงตำแหน่ง 
ทางวิชาการ โดยไม่ให้ตรงกับห้วงเวลาที่ตนเองต้องเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ
ของ ทร. เนื่องจากอาจจะส่งผลให้คุณสมบัติเรื่องการดำรงตำแหน่งใน ทร. ขณะที่กำลังศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ 
ของผู้เสนอผลงาน ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑก์ารเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ รร.นร. กำหนด 
    ๓) ผู ้เสนอผลงานอาจเสนอเรื ่องถึงสภาการศึกษา รร.นร. เพื ่อขอให้มีการประเมินผล  
การสอนเป็นการล่วงหน้า เพื่อเก็บผลการประเมินผลการสอนไว้ ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่สภาการศึกษา 
รร.นร. มีมติรับรองผลการประเมินผลการสอน หรืออาจต้องบันทึกวีดิโอการสอนในขณะที่ทำการสอน เพื่อเป็น
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ที่อนุญาตให้ประเมินผล 
การสอนจากสื่อประเภทวีดิโอแทนการประเมินผลการสอนในห้องเรียนจริง  
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    ๔) ผู้เสนอผลงานต้องศึกษารูปแบบของผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่าง
แท้จริง เช่น นิยามของผลงานทางวิชาการ วิธกีารเผยแพร่ เพื่อให้ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอนั้น มีมาตรฐาน
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. 
   ๑.๓ เทคนิค 
    ๑) ควรเน้นการผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ และหรือ รร.นร. 
    ๒) ควรเลือกวิธีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่มีโอกาสได้รับการตอบรับ  
ให้เผยแพร่สูง เช่น การนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ หรือควรเลือกวารสารวิชาการที่มี จำนวน 
การเผยแพร่ต่อปี หลายฉบับ เช่น ๔ – ๖ ฉบับ/ปี เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง 
    ๓) ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ของกองบรรณาธิการวารสารวิชาการนั้น ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
ลำดับที่ในการเผยแพร่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกแหล่งในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
    ๔) ควรเน้นการนำเสนอผลงานทางว ิชาการในร ูปแบบและ ได้มาตรฐานสอดคล้อง 
ตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ ที่สถาบันอุดมศึกษาภายนอกบังคับใช ้ 
    ๕) ผู้เสนอผลงานควรวางแผนการผลิตผลงานทางวิชาการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับและสัมพันธ์กับ
สาขาที่เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ผลงานทางวิชาการทุกรายการที่ผลิตขึ้น สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ในการเสนอขอดำรงตำแน่งทางวิชาการของตนเอง  
   ๑.๔ ประสบการณ์และข้อผิดพลาด 
    ๑) ผลงานทางวิชาการของผู้เสนอบางท่าน ไม่ได้เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ รร.นร.กำหนด 
    ๒) ตำแหน่งของผู้เสนอผลงานในระหว่างกระบวนการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
ไม่สอดคล้องตามที่ รร.นร. กำหนด ส่งผลให้คุณสมบัติของผู้เสนอขอ ไม่ครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้น
กระบวนการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
    ๓) คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ไม่สามารถประเมินผลการสอนของผู้เสนอผลงาน
บางนายได้ เนื่องจากต้องเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการที่ ท ร. กำหนด ส่งผลให้
กระบวนการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอนั้นต้องยุต ิ
 
 ขั้นที่ ๒ ประชุมสภาการศึกษา รร.นร. 
  การปฏิบัติในขั้นนี้ เป็นขั้นตอนตั้งแต่ฝ่ายเลขานุการสภาการศึกษา รร.นร. กำหนดวัน - เวลา และ
ขออนุมัติเปิดการประชุมสภาการศึกษา รร.นร. จนกระทั่งถึงการดำเนินการประชุมสภาการศึกษา รร.นร.  
  ๒.๑ รายละเอียดการปฏิบัติ 
   ๑) ฝ่ายเลขานุการ ฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น ของผู้เสนอขอ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หากสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ รร.นร. กำหนด จึงบรรจุในร่างระเบียบวาระ 
การประชุมสภาการศึกษา รร.นร.  
   ๒) ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอขออนุมัติเปิดประชุมสภาการศึกษา รร.นร.  
   ๓) ฝ่ายเลขานุการ ฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการสภาการศึกษา รร.นร. เป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติโดยตรงกับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อยืนยันการเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว 
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   ๔) ฝ่ายเลขานุการ ฯ จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมสภาการศึกษา รร.นร. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยฝ่ายเลขานุการ ฯ  
ต้องเตรียมข้อมูลของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการแต่ละนาย ดังนี้  
     - ข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งาทางวิชาการแต่ละนาย 
     - ร่างรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ประสานอย่างไม่เป็นทางการ 
กับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อทราบความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่)  
     - ร่างรายชื ่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  (ประสานอย่างไม่เป็นทางการ 
กับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อทราบความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่)  
   ๕) ฝ่ายเลขานุการ ฯ ประสานการจัดเลี้ยงอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตรวจสอบความพร้อมของ
ห้องประชุม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำห้องประชุม ให้มีพร้อมอย่างน้อย ๑ วัน ก่อนเปิดประชุม   
   ๖) ฝ่ายเลขานุการ ฯ จัดทำแนวทางการประชุม ผลลัพธ์ท ี ่คาดหวังจากการประชุม  
ร่างมติการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชุม 
   ๒.๒ ข้อควรระวัง 
    ๑) ประสานการปฏิบัติกับกรรมการสภาการศึกษา รร.นร. แต่ละท่าน เกี่ยวกับวัน เวลาใน 
การประชุม  
    ๒) ความพร้อมของห้องประชุม  
    ๓) จัดเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมให้ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของกรรมการสภาการศึกษา รร.นร.  
   ๒.๓ เทคนิค 
    ๑) สร้างกลุ่มไลน์ของกรรมการสภาการศึกษา รร.นร. เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกรรมการ  
    ๒) ฝ่ายเลขานุการ ฯ คาดการณค์ำถามที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุม พร้อมทั้งเตรียม
ข้อมูลสำหรับการตอบคำถามนั้น ๆ   
    ๓) ฝ่ายเลขานุการ ฯ ควรจัดทำแนวทางการประชุม ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการประชุม  
    ๔) ฝ่ายเลขานุการ ฯ ควรจัดทำร่างมติที่ประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   
   ๒.๔ ประสบการณ์และข้อผิดพลาด  
    ๑) การสรุปมติที่ประชุมไม่ครบถ้วน เนื่องจากฝ่ายเลขานุการ ฯ ไม่ได้จัดทำร่างมติที่ประชุม 
ไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม 
    ๒) ฝ่ายเลขานุการ ฯ หรือคณะอนุกรรมการ ไม่สามารถชี้แจงข้อมูลสนับสนุนหากมีข้อซักถาม 
จากกรรมการสภาการศึกษา รร.นร. จึงส่งผลให้ที่ประชุมไม่มีการลงมติ หรือเลื่อนการพิจารณาไปในครั้งต่อไป 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพียงพอ 
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 ขั้นที่ ๓ สภาการศึกษา รร.นร. รับรองผลการพิจารณา 
  การปฏิบัติในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นการรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินผล 
การสอน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อให้กรรมการสภาการศึกษา รร.นร. พิจารณารับรอง
หรือไม่รับรอง ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่นำเสนอ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๓.๑ รายละเอียดการปฏิบัติ 
   ๑) คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
รายงานผลการดำเนินงานต่อสภาการศึกษา รร.นร. ภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ประธานสภาการศึกษา 
รร.นร. ลงนามในคำสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ   
   ๒) คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เตรียมพร้อมสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายนอกห้องประชุม และพร้อมสำหรับการชี ้แจง 
ผลการพิจารณาและตอบข้อซักถามของกรรมการสภาการศึกษา รร.นร. เมื่อฝ่ายเลขานุการ ฯ เชิญเข้าห้อง
ประชุมเพื่อชี้แจง และออกจากห้องประชุมเมื่อชี้แจงและตอบคำถามต่าง ๆ เสร็จสิ้น โดยประเด็นในการชี้แจง
ของแต่ละอนุกรรมการ มีดังนี ้
    (๑) คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน : ชี้แจงกระบวนการประเมินผลการสอน 
และผลการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
    (๒) คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ : ชี้แจงผลการพิจารณาใน ๓ ประเด็น 
ได้แก่ ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ในเบื ้องต้น และร่างรายชื ่อกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ – ๕ นาย เพื ่อทำหน้าที ่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร.  
   ๓) ฝ่ายเลขานุการ ฯ ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงมติของกรรมการสภาการศึกษา รร.นร.  
เพื่อรับรองหรือไม่รับรองผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ มติของกรรมการสภาการศึกษา รร.นร. ให้ยึดตามมติเสียงข้างมาก หากคะแนนการลงมติ
มีจำนวนเท่ากัน ให้ประธานสภาการศึกษา รร.นร. เป็นผู้ลงคะแนนเพ่ือตัดสินผล 
   ๔) หากกรรมการสภาการศึกษา รร.นร. มีมติรับรองผลการพิจาณาของคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ จากนั้น ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะรายงานผล 
การพิจารณาดังกล่าว ให้ รร.นร. ทราบ และเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. ต่อไป  
   ๓.๒ ข้อควรระวัง 
    ๑) ข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกรายงานผลการพิจารณา ทั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ จะต้องมีความถูกต้อง สอดคล้องตามรูปแบบที่กำหนด เช่น 
ตำแหน่งทางราชการของผู้ถูกเสนอรายช่ือให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น  
    ๒) ผ่ายเลขานุการ ฯ ควรส่งไฟล์ตัวอย่างการนำเสนอ ให้แก่อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
    ๓) ฝ่ายเลขานุการ ฯ ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องก่อน
การประชุม  
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    ๔) การเสนอรายชื ่อของคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์  
การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร.  
    ๕) ผลประเมินการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. จะต้องมีคุณภาพ
ในระดับดีเด่น (คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕) และแบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินผล
การสอนจะต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. 
   ๓.๓ เทคนิค 
    ๑) เลขานุการของแต่ละคณะอนุกรรมการ ควรส่งร่างบันทึกการรายงานผลการดำเนินงานให้
ฝ่ายเลขานุการสภาการศึกษา รร.นร. ตรวจสอบก่อนรายงานผลฉบับจริง 
    ๒) เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ควรส่งร่างรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ฝ่ายเลขานุการสภาการศึกษาวิชาการทหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนรายงานผลและเสนอรายช่ือต่อสภาการศึกษา รร.นร. เพื่อการรับรอง  
   ๓.๔ ประสบการณ์และข้อผิดพลาด 
    ๑) การระบุตำแหน่งทางราชการของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ถูกต้อง  
    ๒) คณะอนุกรรมการต่าง ๆ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่สอดคล้องกัน    
 
 ขั้นที่ ๔ รร.นร.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  การปฏิบัติในขั้นตอนนี้ เป็นการเสนอผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
และคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ให้ รร.นร.ทราบ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ตามทีส่ภาการศึกษา รร.นร. เสนอ   
  ๔.๑ รายละเอียดการปฏิบัติ 
   ๑) สภาการศึกษา รร.นร. เสนอผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
และคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ให้ รร.นร. ทราบ พร้อมทั ้งเสนอรายชื ่อกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  
จำนวน ๓ – ๕ นาย เพื่อให้ กพ.บก.รร.นร. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต่อไป 
   ๒) จากข้อ ๑) หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด รร.นร. กพ.บก.รร.นร. สามารถขออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เลย แต่หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นบุคคลภายนอก รร.นร. จะต้องมี
หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งต้ังให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 
   ๓) รร.นร. ส่งคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ สปท. เพื่อทราบ 
   ๔) เมื่อ ผบ.รร.นร. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายเลขานุการ ฯ 
ประสานผู ้เสนอผลงาน เพื ่อนำส่งคำสั ่งดังกล่าวให้ผู ้กรรมทรงคุณวุฒิ  โดยมีประเด็นที ่ต้องสื ่อสารกับ
ผู้ทรงคุณวุฒแิต่ละท่าน ดังนี ้
   ๔.๑) หลักเกณฑ์การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. 
   ๔.๒) ผลงานทางวิชาการที่เสนอประกอบการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๒) แบบประเมินผลงานทางวิชาการ แต่ละประเภท  
   ๔.๔) ห้วงเวลาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๓ เดือน นับจากลงคำสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)  
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   ๔.๕) การรายงานผลการพิจารณา (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลการพิจารณาต่อ
สภา รร.นร.)  
   ๔.๒ ข้อควรระวัง 
    ๑) ตรวจสอบชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางราชการ และหรือตำแหน่งทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ถูกต้อง 
    ๒) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าเป็นหนังสือภายในหรือนอก กห. 
และจัดพิมพ์ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
   ๔.๓ เทคนิค 
    ๑) ให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานสารบรรณ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
    ๒) ขั ้นตอนการเสนอหนังสือเชิญเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ ผู ้เสนอผลงานสามารถนำหนังสือ  
ส่งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตอบรับ และหาบุคคลสำหรับ
การติดต่อประสานงาน (ติดตามหนังสือตอบรับ) เช่น จนท.ธุรการของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นต้น 
   ๔.๔ ประสบการณ์และข้อผิดพลาด 
    ๑) หนังสือตอบรับจากหน่วยงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้ระยะเวลาในการตอบรับค่อนข้างนาน 
    ๒) พิมพ์ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางราชการหรือตำแหน่งทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ถูกต้อง 
 
 ขั้นที่ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลการพิจารณาต่อสภา รร.นร. 
  การปฏิบัติในขั ้นตอนนี ้ เป็นขั ้นการรายงานผลการพิจารณาของกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิต่อ 
สภา รร.นร. (การประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอผลงาน)   
  ๕.๑ รายละเอียดการปฏิบัติ 
   ๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอผลการพิจารณาต่อสภา รร.นร.  
   ๒) ฝ่ายเลขานุการสภา รร.นร. (รอง เสธ.รร.นร.) ขออนุมัติเปิดประชุมสภา รร.นร. 
   ๓) ผู้เสนอผลงานประสานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำเสนอผลการพิจารณาต่อสภา รร.นร.  
   ๔) ดำเนินการจัดประชุมสภา รร.นร. เพื ่อรับรองผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้แทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้รายงานผลการพิจารณาและตอบข้อซักถามของ
กรรมการสภา รร.นร. 
   ๕) ฝ่ายเลขานุการสภา รร.นร. จัดทำสรุปมติที่ประชุมสภา รร.นร. โดยเสนอให้ ผบ.รร.นร./
ประธานสภา รร.นร. ลงนาม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรองผลงานทางวิชาการของผู้เสนอผลงาน เพื่อใช้
ประกอบการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง ผศ. หรือ รศ. หรือ ศ. ต่อไป  
   ๕.๒ ข้อควรระวัง 
    - การรายงานผลการพิจารณาของกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีร ูปแบบที่สอดคล้อง 
ตามหลักเกณฑ์การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. ที่กำหนด 
    - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีเวลา
ในการเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงาน  
   ๕.๓ เทคนิค 
    - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ตรวจสอบรูปแบบการรายงานผลของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หากพบว่าไม่
สอดคล้องตามรูปแบบที่ รร.นร. กำหนด ดำเนินการแจ้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
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   ๕.๔ ประสบการณ์และข้อผิดพลาด 
    - ผู ้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถมานำเสนอต่อผลการดำเนินงานต่อสภา รร.นร. ด้วยตนเอง 
เนื่องจากติดราชการจำเป็นหรือภารกิจอื่น  
 
 ขั้นที่ ๖ รร.นร. ขอความเห็นชอบ ทร. ให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  การปฏิบัติในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ รร.นร. ต้องขอความเห็นชอบ ทร. (ผ่าน กพ. ทร.) ในการ
เสนอขออนุมัติต่อสภาการศึกษาวิชาการทการ เพื่อแต่งต้ังนายทหารสัญญาบัตรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
  ๖.๑ รายละเอียดการปฏิบัต ิ
   - กพ.บก.รร.นร. มีหนังสือถึง ทร. (ผ่าน กพ.ทร.) เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหาร
สัญญาบัตรของ รร.นรง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
   ๖.๒ ข้อควรระวัง 
    - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ประสานกับ กพ.บก.รร.นร. เกี ่ยวกับการเสนอหนังสือไปยัง  ทร.  
(ผ่าน กพ.ทร.) เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา   
   ๖.๓ เทคนิค 
    - ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่  กพ.บก.รร.นร. เพื ่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย  
   ๖.๔ ประสบการณ์และข้อผิดพลาด 
    - ยังไม่พบข้อผิดพลาดในอดีต 
 
 ขั้นที่ ๗ ทร. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรของ รร.นร. ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
  การปฏิบัติในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ ทร. ต้องเสนอขออนุมัติแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรของ 
รร.นร. ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดย ทร. มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
(สปท.) เพื่อบรรจุเรื่องการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. ในวาระเพื่อพิจารณาของการประชุม 
สภาการศึกษาวิชาการทหาร (ห้วง ม.ค. หรือ มิ.ย.) ของทุกปี  
  ๗.๑ รายละเอียดการปฏิบัต ิ 
   ๑) ทร. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรของ รร.นร. ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
โดย ทร. มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร (สปท.) เพื่อบรรจุเรื่องการขออนุมัติ
แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรของ รร.นร. ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในวาระเพื่อพิจารณาของการประชุม
สภาการศึกษาวิชาการทหาร ในห้วง ม.ค. หรือ มิ.ย. ของทุกปี  
   ๒) สปท. ดำเนินการจัดประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร   
   ๓) สปท. จัดทำรายงานการประชุม  
   ๔) สปท. มีหนังสือถึง ทร. ให้ลงคำสั ่งแต่งตั ้งข้าราชการของ รร.นร. ให้ดำรงตำแหน่ง 
ทางวิชาการ โดยมีผลย้อนหลังให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่วันที่ สภา รร.นร. มีมติรับรองผลงาน 
ทางวิชาการ  
   ๗.๒ ข้อควรระวัง 
    - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ประสานกับ กพ.ทร. เพื่อให้การเสนอหนังสือไปยัง สปท. มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันเวลา 
 



- ๑๙ - 
 

   ๗.๓ เทคนิค 
    - หาผู้ประสานงาน (จนท.กพ.ทร.) เพื่อติดตามการเสนอหนังสือไปยัง สปท. 
   ๗.๔ ประสบการณ์และข้อผิดพลาด  
    - ยังไม่พบข้อผิดพลาดในอดีต  
 
 ขั้นที่ ๘ ทร. แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  การปฏิบัติในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ สปท. มีหนังสือ ทร. ให้ดำเนินการลงคำสั่งแต่งตั้งนายทหาร
สัญญาบัตรของ รร.นร. ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร  
  ๘.๑ รายละเอียดการปฏิบัต ิ
   - สปท. มีหนังสือถึง ทร. ให้ลงคำสั่งแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรของ รร.นร. ให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร โดยมีผลย้อนหลังให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ตั้งแต่วันที่ สภา รร.นร. มีมติรับรองผลงานทางวิชาการ    
  ๘.๒ ข้อควรระวัง 
    - วันที่มีผลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ให้ถูกต้อง (วันที่ สภา รร.นร. มีมติรับรองผลงาน 
ทางวิชาการ)  
   ๘.๓ เทคนิค 
    - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ประสานกับ กพ.ทร. เพื่อให้การลงคำสั่งแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรของ 
รร.นร. ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีความถูกต้อง   
   ๘.๔ ประสบการณ์และข้อผิดพลาด  
    - ยังไม่พบข้อผิดพลาดในอดีต  
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- ๒๐ - 
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