
คู่มือ
หลักเกณ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

กองการเจ้าหน้าที่ สำานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฉบับปรับปรุง





 คํานํา 

ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางออกข้อบังคับ ซึ่ง ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑, (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๒, (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๕ และ(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
โดยครอบคลุม ถึงประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕    

ต่อมาได้มีประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕, (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
๒๕๕๖ ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ต่อมาได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้น
ไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดทําคู่มือฉบับน้ีขึ้นครอบคลุมประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เป็นปัจจุบันและครอบคลุมประกาศ ก.พ.อ. ทุกฉบับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ออก
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ และขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้กรุณาให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการ
ออกประกาศของมหาวิทยาลัยให้มีความครอบคลุม ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงก่อให้เกิด
ประโยชน์สําหรับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
      กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)



หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)



สารบญั 
 
เรื่อง                   หน้า 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์
   ๑. ความเป็นมา            ๑  
   ๒. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ         ๒ 
   ๓. วิธีการยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ         ๓ 
   ๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ       ๓ 
        ๔.๑ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์        ๓ 
        ๔.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์        ๕ 
        ๔.๓ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์            ๗ 
   ๕. วิธีการแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ         ๘ 
        ๕.๑ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์     ๘ 
        ๕.๒ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์            ๑๐ 
   ๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ       ๑๒ 
   ๗. วิธีการแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ        ๑๒ 
        ๗.๑ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ    ๑๒ 
        ๗.๒ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ       ๑๓ 
   ๘. ข้อกําหนดและสาระสําคัญเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ        ๑๓  
   ๙. ปัญหาทีพ่บและแนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ       ๑๔ 
   ๑๐. รายช่ือวารสารทางวิชาการ           ๑๙ 
   ๑๑. แนวทางการนําเสนอรูปเล่มเอกสารผลงานที่เสนอพิจารณา        ๒๑ 
   ๑๒. สาระสาํคัญเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ          ๒๑ 
   ๑๓. แนวทางการเสนอขอที่จะผ่านเกณฑ์การประเมิน        ๒๒ 
   ๑๔. สาเหตุที่ทําให้ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน        ๒๓ 
   ๑๕. ประมวลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ      ๒๓ 
   ๑๖. การยื่นขอทบทวนผลการประเมิน          ๒๔  
 
ภาคผนวก 
แผนผงัขัน้ตอนและกระบวนการขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ ตวัอย่างบันทึกข้อความ  
และแบบฟอรม์ต่างๆ ที่ใชใ้นการขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ    
   - แผนผังขั้นตอนและกระบวนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ            ๒๗ 
   - ตัวอย่างที่ ๑  ผูข้อบันทึกข้อความย่ืนขอรับประเมินผลการสอน       ๒๙ 
   - ตัวอย่างที่ ๒  ผูข้อบันทึกข้อความย่ืนผลงานที่ครบถ้วน        ๓๐ 
   - ตัวอย่างที่ ๓  คณะส่งเรื่องไปมหาวิทยาลัย            ๓๑ 
   - แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓)      ๓๒ 
   - แบบแสดงหลักฐานการมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ        ๔๗ 
   - แบบหนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล        ๔๘ 
   - แบบตรวจสอบรายการเอกสารที่ส่งเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (check list)    ๔๙ 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)



สารบญั (ต่อ) 
 
เรื่อง                  หน้า
ข้อบังคบั ว่าดว้ยการขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ที่เก่ียวข้องกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐    ๕๕ 
   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒)    ๕๘ 
     พ.ศ. ๒๕๕๒         
   - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ       ๕๙ 
     ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการ 
     พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๐    

- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ           ๗๔ 
    ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการ 
    พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓        

- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ         ๗๕ 
    ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการ 
    พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔      
  - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง     ๗๖ 
    ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่      ๑๑๖ 
     ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
   - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง          ๑๒๐ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐     
   - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง         ๑๗๕ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐    
   - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง         ๑๗๖ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑    
   - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง         ๑๗๙ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒    
   - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง         ๑๘๐ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕    
   - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง         ๑๘๒ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕  
   - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง        ๑๘๓ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕   
   - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง         ๑๘๕ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)



สารบญั (ต่อ) 
 
เรื่อง                  หน้า 
   - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง        ๒๒๒ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่        ๒๒๕ 
     ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
การซักซ้อมความเข้าใจ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
   - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง          ๒๒๙ 
     ทางวิชาการ 
   - แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ      ๒๓๒ 
 
บรรณานุกรม             ๒๓๖ 
คณะผู้จัดทาํ             ๒๓๘ 
 

-----------------

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)



หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑ 
 

 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์

******************* 
 

๑. ความเป็นมา 
บุคลากรสายวิชาการ มีความสําคัญและจําเป็นต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจด้านการให้บริการทางด้านการศึกษา และให้ความรู้
แก่ประชาชน ภารกิจหลักที่สําคัญคือ การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถผ่าน
ประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ และได้รับการรับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการจาก ก.พ.ร. 
ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมาตรฐานด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ มติด้านคุณภาพและการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ก.พ.อ. ได้กําหนดโครงสร้างตําแหน่งและความ 
ก้าวหน้าของตําแหน่งบุคลากรสายวิชาการ มาตรฐานภาระงานเลื่อนจากตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันถือปฏิบัติ ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจึงจําเป็นต้อง
ทราบโครงสร้างภาระหน้าที่และลักษณะปฏิบัติงานของสายงานนี้ที่ต้องปฏิบัติงานประจําแล้ว และหากประสงค์
จะเลื่อนขึ้นสู่ตําแหน่งในระดับสูงขึ้น ต้องเตรียมความพร้อมในการจัดทําผลงาน เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.กําหนด โดย อ.ก.ม. หรือ คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้พิจารณา ต่อมาหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นผู้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล แล้วมอบหมายให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา และสามารถกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด  

ในการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ซึ่งองค์ประกอบและวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มาจากคณะต่าง ๆ เป็นผู้เสนอ
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ.กําหนดคณะละ ๓ รายช่ือ กองการเจ้าหน้าที่ทาบทามแล้วเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่งต้ัง โดยมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนออกประกาศหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกําหนดตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือเป็นแนวทาง
เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน ก.พ.อ. ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ - ฉบับที่ ๑๐ (ตามรายละเอียดในภาคผนวก) 

 ต้ังแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการได้เสนอ
ข้อบังคับ/ประกาศให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ได้แก่ 

ข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีว่าด้วยการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒   
  ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี    
  ฉบับที่ ๑ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 1



๒ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คําสอน หรือสือ่การสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ฉบับที่ ๒ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ ลงวันที่ ๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๐  

ฉบับที่ ๓ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยยกเลิกฉบบัที่ ๒ 

ฉบับที่ ๔ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ ลงวันที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปน็ฉบับปัจจุบันนี้ โดยยกเลิกฉบับที่ ๓ 
 
๒. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  

   คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย 
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ  ธรณินทร ์   กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์บุษบา ยงสมิทธ์      กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค     กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมยศ  จารุวิจิตรรัตนา  กรรมการ 
๗. ศาสตราจารย์กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ    กรรมการ 
๘. ศาสตราจารย์วีระพงษ์  บุญโญภาส     กรรมการ 
๙. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักด์ิ  เมนะเศวต     กรรมการ 
๑๐.ศาสตราจารย์กิตติคุณดิเรก  ลาวัณย์ศิริ     กรรมการ 
๑๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี     เลขานุการ 
๑๒.นางเกษร  จรญัพรหมสริ ิ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓.นางกาญจนา  สาธร       ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔.นางอรอนงค์  งามชัด       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
อํานาจหน้าที ่

             ๑. พิจารณาคุณสมบัติ ผลการสอน และคุณค่าผลงานของผู้ขอกําหนดตําแหน่งว่ามีความเหมาะสมและ
มีคุณภาพเพียงพอที่จะเสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินได้หรือไม่  

๒. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อ
ประเมินผลงาน  
          ๓. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสรุปผลการประเมินและนําเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
          ๔. ออกประกาศหรือระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัย
กําหนด เพื่อเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป 
          ๕. อ่ืน ๆ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัย
กําหนด 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)2



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๓ 
 

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ลําดับที่ ๑ - ๑๐ 
- ต้ังแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว้นศาสตราจารย์

กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗) 
  
๓. วิธีการยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
    การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ.กําหนดให้สามารถกระทําได้ ๒ วิธี และ
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ดําเนินการตาม ก.พ.อ.กําหนดทุกประการ คือ 

๓.๑ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ หมายถึง การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกําหนดทุกประการ 

๓.๒ การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ  หมายถึง การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ กรณีที่
มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง กระทําได้ ๓ กรณีคือ คุณสมบัติไม่ครบ หรือขอข้ามตําแหน่ง หรือสาขาวิชาที่
เช่ียวชาญ(ที่ยื่นขอ)แตกต่างไปจากสาขาเดิม ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการและวิธีการจัดทําผลงานเหมือนวิธีปกติ แต่
คุณภาพและเกณฑ์การตัดสินสูงกว่าวิธีปกติ และแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ๕ คน เกณฑ์ผ่าน ๔ ใน 
๕ เสียง ทั้งนี้ วิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.และ
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกประการ 
 
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  โดยวิธีปกติ 

การพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้องเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.และ
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งพิจารณาจาก ๔ ส่วนที่สําคัญคือ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผลการสอน ผลงานทาง
วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังต่อไปนี้  

๔.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
 ๔.๑.๑ มาตรฐานกําหนดตาํแหน่ง 

    ๔.๑.๑.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้า

ในสาขาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง การให้คําปรึกษา แนะนาํ แก่นิสิตนักศกึษา  การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๔.๑.๑.๒ ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 

    สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องใช้
ทักษะและความชํานาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็น
ที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนสิิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๔.๑.๑.๓ คณุสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง 
   ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติงานสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 

  - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ๙ ปี 
        - วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ๕ ปี 
       - วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ๒ ปี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 3



๔ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  กรณมีีวุฒิเพิ่มขึ้นนับรวมกนัตามอัตราส่วน ตัวอย่างการคํานวณ หัก ระยะเวลา 
ลาศึกษาต่อ ฝกึอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย เพราะถือว่ามิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที ่

กรณีเคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย/สถาบนัอุดมศึกษาอื่น จะนับเวลาได้ดังนี้ 
(๑)อาจารย์ประจํา  ได้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้คํานวณนับรวมได้เต็มเวลาที่สอน 

หากได้รับวุฒิสูงขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ให้คํานวณนับระยะเวลาก่อนกับหลังจากที่ได้รับวุฒิสูงขึ้นตาม
อัตราส่วนของระยะเวลาที่ทําการสอน 

(๒)อาจารยพ์ิเศษ  ได้สอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบเทา่ได้ไม่น้อยกว่า ๒ 
หน่วยกิตในระบบทวิภาค โดยให้คํานวณนับรวมเวลาได ้๓ ใน ๔ ของเวลาที่ทําการสอน  
 

ตัวอย่าง   
การคํานวณคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับการขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สมมุติว่า นาย ก. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเป็นเวลา ๖ ปี ต่อมาลาศึกษาต่อและได้รับวุฒิ

ปริญญาโทเพิ่มขึ้น กลับมาทําการสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาโทแล้วอีก ๑ ปี ๘ เดือน อยากทราบว่าจะมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบเมื่อใด ให้นับระยะเวลาทําการสอนดังกล่าวรวมกันตามอัตราส่วนกรณีได้รับวุฒิ
เพิ่มขึ้น การคํานวณสามารถกระทําได้ ๓ วิธีคือ 

วิธีที่ ๑  การคํานวณรายปี   ให้ใช้จํานวนปีหาร คํานวณ ดังนี้      
-วุฒิปริญญาตรี    ๖ ปี   คํานวณ ๖ ÷ ๙ (ตัวหาร ๙ ปี)       = ๐.๖๗   
-วุฒิปริญญาโท    ๑  ปี   คํานวณ ๑ ÷ ๕   (ตัวหาร ๕ ปี)     = ๐.๒๐  

    ๘ เดือน คํานวณ ๘/๑๒ ÷ ๕ (ตัวหาร ๕ ปี) = ๐.๑๓ 
                         คํานวณรวมกัน              = ๑.๐๐ 

  
วิธีที่ ๒  การคํานวณรายเดือน  ให้ใช้จํานวนเดือนเป็นตัวหาร คํานวณ ดังนี้      
-วุฒิปริญญาตรี ๖ ปี คํานวณ ๖×๑๒ = ๗๒ ÷ ๑๐๘ (ตัวหาร ๑๐๘ มาจาก ๙x๑๒)= ๐.๖๗ 
-วุฒิปริญญาโท ๑ ปี ๘ เดือน คํานวณ = ๒๐ ÷ ๖๐ (ตัวหาร ๖๐ มาจาก ๕x๑๒)   = ๐.๓๓ 

                   คํานวณรวมกัน                             = ๑.๐๐ 
 

วิธีที่ ๓  การคํานวณรายวัน    ให้ใช้จํานวนวันเป็นตัวหาร คํานวณ ดังนี้      
-วุฒิ ป.ตรี ๖ ปี คํานวณ ๖x ๓๖๕ = ๒,๑๙๐ ÷ ๓,๒๘๕ (ตัวหาร ๓,๒๘๕ มาจาก ๙x๓๖๕) = ๐.๖๗ 
-วุฒิ ป. โท ๑ ปี  คํานวณ ๑x๓๖๕ =  ๓๖๕ ÷ ๑,๘๒๕  (ตัวหาร ๑,๘๒๕  มาจาก ๕x๓๖๕)  = ๐.๒๐ 

                        ๘  เดือน คํานวณ ๘x๓๐ = ๒๔๐ ÷ ๑,๘๒๕ (ตัวหาร ๑,๘๒๕ มาจาก ๕x๓๖๕)  = ๐.๑๓ 
                          คํานวณรวมกัน                               = ๑.๐๐ 

ทั้งนี้   หากผลลัพธ์รวมกันได้ต้ังแต่ ๑ ขึ้นไป ถือว่าเป็น นาย ก มีระยะเวลาครบที่จะขอตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ต้ังแต่วันที่ใดนั้น ต้องไปดูรายละเอียดวันบรรจุ วันเริ่มปฏิบัติงานสอน วันที่กลับเข้า
ปฏิบัติงานหรือวันที่ได้รับวุฒิสูงขึ้น หัก ระยะเวลาการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย เพราะถือว่า มิได้อยู่
ปฏิบัติหน้าท่ีประจํา 

๔.๑.๑.๔ ผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน 
   มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมี
ความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีทีผู่ข้อกําหนด
ตําแหน่งได้ทําการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนรว่มกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)4



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๕ 
 

สอนในทุกหัวขอ้ที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่าน
การประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
 ๔.๑.๑.๕ ผลงานทางวิชาการ   

ผู้ขอกําหนดตําแหน่งจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งม ี

คุณภาพดี หรอื 
(๒) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี หรอื 
(๔) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพด ี

   ทั้งนี้ ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องเสนอผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม (๑) – (๔) 
ตลอดจนคําจํากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และรายการ
ประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท ให้ศึกษาจากเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

๔.๑.๑.๖ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหน่งผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและ 
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม ่

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทาง 
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

(๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
     (๔)  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มี
อคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
             (๕)  ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

 
๔.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์

๔.๒.๑ มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
    ๔.๒.๑.๑  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

         ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้า 
ในสาขาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง การให้คําปรึกษา แนะนาํ แก่นิสิตนักศกึษา การให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๔.๒.๑.๒  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

        สอนวิชาการหรือวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยต้อง
ใช้ทักษะและความชํานาญพเิศษในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ทําให้เกดิความก้าวหน้าทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 5



๖ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิชาการและนําไปประยุกต์และบูรณาการได้อย่างกว้างขวาง ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นทีป่รึกษาของนิสิตนักศึกษาด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                      ๔.๒.๑.๓ คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง   
           ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี ทั้งนี้ หักระยะเวลาการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย เพราะถือว่า มิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจํา 
                     ๔.๒.๑.๔ ผลการสอน และเอกสารคําสอน  

  มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ในหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษา ม ี
ความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณทีี่ผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการได้ทําการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารคํา
สอนในทุกหัวขอ้ที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการ
ประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     ๔.๒.๑.๕ ผลงานทางวิชาการ   
   ผู้ขอกําหนดตําแหน่งจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

           (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 

     ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี หรอื 
     ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี  
และ 
(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสอื ซึ่งมีคุณภาพดี  
ผลงานทางวิชาการตามข้อ (๑) และ (๒) ต้องไม่ซ้ํากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการ 

พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น หลังจากได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย 
    ทั้งนี้ คําจํากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ระดับคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ และรายการประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท ให้ศึกษาจากเอกสารแนบท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

      ๔.๒.๑.๖ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังนี้ 

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและ 
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทาง 
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

(๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
     (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติ
มาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)6



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๗ 
 

ต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
             (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

๔.๓ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์
  ๔.๓.๑ มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

     ๔.๓.๑.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้า 

ในสาขาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง การให้คําปรึกษา แนะนาํ แก่นิสิตนักศกึษา การให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๔.๓.๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

        สอนวิชาการหรือวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยต้อง
ใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ ควบคุมและตรวจสอบ
การวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาด้านวิชาการ
และกจิกรรมนสิิตนักศึกษา ให้คําแนะนําปรึกษาทางด้านวิชาการแต่คณาจารย์ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   ๔.๓.๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   
               ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่า ๒ ปี ทั้งนี้ หักระยะเวลาการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย เพราะถือว่า มิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ประจํา 
                       ๔.๓.๑.๔ ผลการสอน   

            มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  
และมีความเช่ียวชาญในการสอน  ทั้งนี้  ต้องผ่านการประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยผ่าน
การประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๔.๓.๑.๕ ผลงานทางวิชาการ   
      สามารถเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
      วิธีที ่๑ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 

(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วน 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรอื 

        ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคณุภาพดีมาก หรือ 
                  ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  
    และ 

(๒) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสอื ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  
 

  วิธีที่ ๒ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของ 

การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรอืประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 7



๘ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึง่มีคุณภาพดีเด่น หรือ 
(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ 
(๔) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสอื ซึ่งมีคุณภาพ 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องไม่ซ้ํากับผลงานที่ได้เคยใช้ 
สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย 
 

            ทั้งนี้  คําจํากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ระดับคุณภาพของผลงานทาง 
วิชาการ และรายการประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท ให้ศึกษาจากเอกสารแนบท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

๔.๓.๑.๖ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง 
ศาสตราจารย์ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ 
ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หน่ึงฉบับ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทาง 
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

(๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ 
ผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
     (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติ
มาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ
ต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
             (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 
๕. วิธีการแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ 
       ๕.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์   
       ๕.๑.๑ ให้ผู้ประสงค์จะขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์สามารถยื่น
ขอประเมินผลการสอน แบบเสนอขอ (ก.พ.อ.๐๓) พร้อมเอกสารประกอบการสอน กรณียื่นขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเอกสารคําสอน กรณียื่นขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งด้านระยะเวลาการดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่สอนครบถ้วน ผ่านผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเพื่อเสนอ
ต่อคณบดี  
       ๕.๑.๒ คณะ/วิทยาลัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ แบบ ก.พ.อ.
๐๓ และผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
                ๕.๑.๓  ให้คณะ/วิทยาลัยเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. กําหนด พร้อมด้วยผลงานทาง
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๙ 
 

วิชาการให้คณะส่งเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนําเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓ หรือ แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  
แล้วแต่กรณ ีจาํนวน ๖ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
      (๒) ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๖ ชุด 
                         (๓) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  จํานวน ๖ ชุด 

    (๔) ผลการประเมิน ตามแบบสรุปประเมินผลการสอน แบบประเมินเอกสารประกอบการ 
สอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน และ มคอ.๓ จํานวน ๑ ชุด 

    (๕) เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน จํานวน ๖ ชุด 
                (๖) บันทึกข้อความต้นฉบับที่ผู้ขอยื่นขอรับการประเมินผลการสอน ยื่นเรื่องขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการที่คณะประทับรับเรื่องทุกครั้ง และเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอขอกําหนด
ตําแหน่ง     

                กรณีขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๙ ชุด 
     ๕.๑.๔ การประทับรับเรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องเฉพาะผู้ขอที่มีเอกสารและผลงานครบถ้วนตามข้อ 
๖.๑.๑ เท่าน้ัน และให้ประทับรับเรื่องในบันทึกข้อความของผู้ขอ แบบ ก.พ.อ.๐๓ และผลงานทางวิชาการ แต่ละ
ประเภทพร้อมระบุเลขรับ วัน เวลา และลงลายมือช่ือกํากับทุกฉบับ 
   ๕.๑.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารและผลงาน แล้วนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ/วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้การรับรองการ
เผยแพร่ผลงานว่าเป็นไปตาม ก.พ.อ.กําหนดในแต่ละประเภทก่อนส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
            ๕.๑.๖ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาคุณสมบัติ ผลการประเมินการสอน 
ผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งที่นําเสนอ ดังนี้ 
  กรณีมีความเห็นว่าผลงานยังไม่เข้าเกณฑ์ 
           - ขอสง่เรื่องคืนผู้ขอพร้อมให้เหตุผล และกําหนดให้ผู้ขอยื่นเรื่องขอรับการประเมินใหม ่
          กรณีให้ความเห็นชอบ    
       (๑) คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ และให้
การดําเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   (ก) ประธานกรรมการ แต่งต้ังจากกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และ 
   (ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงห้าคน   
   การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดย
ต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ และ
กําหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด  

 (๒) ให้ฝ่ายเลขานุการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้วเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการเพื่อลงนามคําสั่งแต่งต้ัง 
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๑๐ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   (๓) ให้ฝ่ายเลขานุการส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทาง
วิชาการพร้อมแบบการประเมิน โดยกําหนดระยะเวลาการพิจารณา ๔๕ วันนับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการ   
      ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์  และตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่า คุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งอยู่ใน
เกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดนั้น ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการพิจารณา อาจไม่กําหนดให้มีการประชุมก็ได้  โดย
ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้ 
          ในกรณีที่ผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดให้มีการประชุมการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับผลการประเมิน แล้วเสนอผลการพิจารณาและ
ความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   
           ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ฝ่ายเลขานุการขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.เป็นรายๆ ไป 
       เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ตาม ก.พ.อ.กําหนด 
               ๕.๑.๖ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕.๑.๕ แล้ว นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
  (๑)  กรณีผ่านการพิจารณาและอนุมัติให้ดํารงตําแหน่ง ให้อธิการบดีลงนามคําสั่ง
แต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่งและแจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสําเนาแบบคําขอฯ คัดลอกความเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ระบุช่ือให้ผู้ขอทราบ 
                    (๒) กรณีไม่ผ่านการพิจารณา  ให้กองการเจ้าหน้าที่คัดลอกความเห็น ข้อท้วงติงและ/
หรือข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ระบุช่ือ แจ้งให้ผู้เสนอขอทราบและให้การดําเนินการอยู่ใน
ช้ันความลับ  
  

๕.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 

  ๕.๒.๑ ผู้ประสงคจ์ะขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์สามารถยื่นขอประเมินผลการสอนพร้อม
สื่อการสอน เมือ่คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบถ้วน ผ่านผูบั้งคับบัญชาเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อคณบดี  
  ๕.๒.๒ คณะ/วิทยาลัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ แบบ 
ก.พ.อ.๐๓ และผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามแบบคําขอฯ ที ่ก.พ.อ.กาํหนดพร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานตามข้อ ๕.๑.๓  พรอ้ม
ประวัติของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งตามแบบฟอร์มที่ ก.พ.อ.กําหนดพร้อมรูปถ่าย (แต่งชุดข้าราชการปกติขาว 
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุด) ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ ใบ 
       ๕.๒.๓ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาผลการสอน ตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๑ 
 

                     ๕.๒.๔ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
          (๑) ประธานกรรมการ แต่งต้ังจากกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และ 
          (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
          หากเสนอขอตามวิธีที่ ๑ ให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงห้าคน พิจารณา
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา 
          หากเสนอขอตามวิธีที่ ๒ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนห้าคน พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการพิจารณา   
 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ 
โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ และ
กําหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด และให้การดําเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) ใหฝ้่ายเลขานุการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้วเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการเพื่อลงนามคําสั่งแต่งต้ัง 

(๒) ให้ฝ่ายเลขานุการส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา 
ผลงานทางวิชาการ ตามแบบการประเมิน โดยกําหนดระยะเวลาการพิจารณาพร้อมการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการ   
             ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ฝ่ายเลขานุการขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นรายๆ ไป 
             เกณฑ์การตัดสิน   
             วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีมาก และต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  
            วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีเด่น และต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
           ๕.๒.๕ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕.๒.๔ แล้ว ให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
       ๕.๒.๖ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ.ให้ความเห็นเพื่อเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ัง พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบ
คําขอฯ            
        (๑) กรณผี่านการพิจารณาและอนุมัตใิห้ดํารงตาํแหน่ง  กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงานเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมขอกําหนดทะเบียนตําแหน่งเพื่อให้ได้รับ
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๑๒ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เงินประจําตําแหน่งกรณีข้าราชการ และบันทึกฐานข้อมูลทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ และ
สําเนาแบบคําขอฯ คัดลอกความเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ระบุช่ือให้ผู้ขอทราบ 

       (๒) กรณีไม่ผ่านการพิจารณา  ฝ่ายเลขานุการคัดลอกความเห็น ข้อท้วงติงและ/หรือ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ระบุช่ือ แจ้งให้ผู้เสนอขอทราบและใหก้ารดําเนินการอยู่ในชั้น
ความลับ  
 
๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  โดยวิธีพิเศษ 
 กรณีมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง สามารถยื่นขอโดยวิธีพิเศษ ๓ กรณี คือ 

๖.๑ ขอข้ามตําแหน่ง เช่น จากตําแหน่งอาจารย์ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
๖.๒ คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เช่น ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอนไม่ครบตามหลักเกณฑ์ 
๖.๓ กําหนดสาขาวิชาที่ยืน่ขอใหม่ที่แตกต่างจากสาขาวิชาเดิม หมายถึง เดิมย่ืนขอตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน เมื่อผู้ขอยื่นขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาพืชไร่   
 ทั้งนี้ ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนและวิธีการเช่นเดียวกับวิธีปกติโดยอนุโลม สําหรับการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จํานวน ๕ คน เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพสูง
กว่าปกติ ดังนี้ 
 (๑) กรณียื่นขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  
      เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพดีมาก ต้องได้รับคะแนนเสียง ๔ ใน ๕ 
 (๒) กรณียื่นขอตําแหน่งศาสตราจารย์  
      ให้นําเสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่าน้ัน 
      เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพดีเด่น ต้องได้รับคะแนนเสียง ๔ ใน ๕ 
 
๗. วิธีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  โดยวิธีพิเศษ 
            กรณีที่คณะ/วิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต่างไปจากที่
กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นก็ได้ (เช่น การเสนอแต่งต้ังอาจารย์ประจําให้ดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยที่ผู้นั้นมิได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเช่ียวชาญ หรือแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาเช่ียวชาญเดิม) โดยให้ดําเนินการเป็นวิธี
พิเศษ ดังนี้ 
 ๗.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
                ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๕ คน 
และการตัดสินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ เสียง 
  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และต้องมีคุณภาพในระดับดีมาก 
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๓ 
 

 ๗.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๕ คน 
และการตัดสินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ เสียง 
   ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และต้องมีคุณภาพในระดับดีเด่น 
 
๘. ข้อกําหนดและสาระสาํคัญเก่ียวกับผลงานทางวิชาการ 

 ๘.๑ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณา ต้องเป็นผลงานที่ผู้ขอเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดําเนินการเอง 
  ๒) ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในเรื่องนั้น ผลงานทางวิชาการที่ส่วนร่วมหลายคน ภายใต้เง่ือนไข ดังนี้ 
 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเนื้อหา  

                 ยกเว้น กรณีผลงานวิจัย  
     (๑) ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในเรื่องนั้น และต้องมี
ผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง 
  (๒) ผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ Research Program ต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในบาง
โครงการอย่างน้อย ๑ เรื่อง (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 
  (๓) ผลงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน จะต้องเป็นผู้วิจัยหลักและมีปริมาณผลงานรวม
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
  ผู้ดําเนินการหลัก  หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบการ
วิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ 
(Research Summary and Recommendation) 

 ๓) การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการหลายคน จะต้องให้ทุกคนลงนามรับรองว่า  
แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้น 
           ๔) คําจํากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และรายการ 
ประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท ให้ศึกษาจากเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
  

๘.๒ ข้อเสนอแนะกรณีเสนอผลงานทางวิชาการที่มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
         ๑) กรณีผลงานวิจัย ให้พิจารณาว่า เข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ก. ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
  ข. กรณีผู้ขอมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันหลายเรื่อง ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย
รวมกันแล้ว เทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง โดยจะต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง
ที่ผู้ขอเป็นผู้ดําเนินการหลัก 
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๑๔ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ค. กรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ (Research Program) ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักใน
บางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
  ง. กรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักและปริมาณ
ผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
        ๒) กรณีผลงานวิชาการประเภทอื่น ที่มิใช่งานวิจัย 
  ก. ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้องเป็น
ผู้ดําเนินการหลักในเรื่องนั้นๆ 
  ข. กรณีผู้ขอมีผลงานหลายเรื่องแต่มีส่วนร่วมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ไม่สามารถนําส่วนร่วมใน
ผลงานหลายๆเรื่องนั้นมานับรวมกันได้ 
 
๙. ปญัหาที่พบและแนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ 

๙.๑ การกําหนดสาขาวชิาที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ 
     ประเดน็ปญัหา : การกําหนดสาขาวิชาที่จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่สอดคล้องกับ 
ผลงานทางวิชาการ หรือไม่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับแต่งต้ัง 

      แนวทางการพิจารณา : แนวปฏิบัติในการกําหนดสาขาวิชา ให้พิจารณาจาก 
(๑) ภาระงานสอน 
(๒) ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง 
(๓) เป็นสาขาวิชาที่เป็นระบบสากล แสดงให้เหน็ถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอกําหนด 

ตําแหน่ง และได้รับการยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ  
(๔) การกําหนดสาขาวิชา ไม่ใช่การกําหนดจากคุณวุฒิการศึกษา หรือวิชาเอก/ 

สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา หรือภาควิชา คณะ หลักสูตร หรือหน่วยงานที่สังกัด 
 
 ๙.๒ การประเมินผลการสอน 
          ประเด็นปัญหา : ผูข้อกําหนดตําแหน่งมักมีประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการดําเนินการตาม 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอนในกรณีต่าง ๆ 

          แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : แนวทางการประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) กรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่ง มีภาระงานหลายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งผู้ขอ 

กําหนดตําแหน่งทําการสอนเต็มวิชาทุกรายวิชา สามารถเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนของ
วิชาใดวิชาหนึ่ง เพื่อประเมินผลการสอนได้ 

(๒) กรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่ง มีภาระงานสอนทั้งที่เต็มวิชาและสอนร่วมอีกหลาย 
วิชา สามารถเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน เฉพาะส่วนที่เต็มวิชา โดยไม่จําเป็นต้องเสนอ
วิชาที่สอนร่วมกับผู้อ่ืนก็ได้ 

(๓) กรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่ง มีภาระงานหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้น มีผู้สอนร่วมกัน 
หลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการ หรือเอกสารคาํสอน ในทุกหวัข้อของทุกวิชาที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
เป็นผู้สอน 

(๔) การประเมินผลการสอนในวชิาใด จะต้องประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือ 
เอกสารคําสอนในวิชานั้น และจะต้องเกี่ยวข้องสอดคล้องกันกับสาขาวิชาที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ด้วย 
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๕ 
 

๙.๓ การเสนอผลงานทางวิชาการ 
   ประเด็นปัญหาที่  ๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งไม่ 

สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ 
       แนวทางการพิจารณา : การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ นอกจากจะพิจารณาคุณภาพและปริมาณของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นแล้ว 
จะต้องพิจารณาด้วยว่า ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้น เป็นผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกันกับสาขาวิชาที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งหรือไม ่

   ประเด็นปัญหาที่  ๒ ผู้ขอกําหนดตําแหน่งเสนอผลงานทางวิชาการผิดประเภท หรือไม่เข้าเกณฑ์ 
ตามคําจํากัดความและรูปแบบของผลงานทางวิชาการที่ ก.พ.อ.กําหนด เช่น 

- เสนอผลงานวิจัยแทนบทความทางวิชาการ 
- เสนอบทความทางวิชาการ หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นผลงาน 

ทางวิชาการในลักษณะอื่น 
    - เสนองานแปล หรือสารานุกรม หรือพจนานุกรม เป็นตําราหรือหนังสือ 
    - เสนอผลงานที่ไม่เข้าเกณฑ์เป็นผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอ
กําหนดตําแหน่ง เช่น คู่มือปฏิบัติการ การทําหน้าที่บรรณาธิการหนังสือหรือหนังสือรวมบทความ เอกสาร
เผยแพร่ แผ่นผับ หรือโปสเตอร์ เป็นต้น 

       แนวทางการพิจารณา : ให้พิจารณาผลงานทางวิชาการตามคํานิยามและรูปแบบของผลงานทาง 
วิชาการที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

๙.๔ การมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 
       ประเด็นปัญหาที่  ๑ กรณีการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมไม่ถูกต้อง เช่น ระบุรายช่ือผู้ร่วมงานไม่ 

ครบและไม่สอดคล้องกับผลงานฉบับเผยแพร่ หรือเมื่อรวมสัดส่วนการมีส่วนร่วมแล้วเกิน ๑๐๐% หรือไม่ครบ 
๑๐๐% รวมทั้งไม่ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน 
              แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
ทุกเรื่องทุกรายการที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า ๑ คนอย่างเคร่งครัด โดยการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบคําขอรับการพิจารณาตําแหน่งตําแหน่งทางวิชาการ (หรือแบบเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ และตัวผลงาน
ทางวิชาการฉบับเผยแพร่ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง 
            การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่
ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้นด้วย 

   กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคน ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) กรณีผู้มีร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้  

ให้ช้ีแจงเหตุผลที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจนด้วย 
(๒) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจํานวนผู้ร่วมงานทุกคน  

และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน 
     ทั้งนี้ เมื่อได้มีการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไปแล้ว จะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ หากมีการตรวจสอบในภายหลังว่า ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง ถือว่า
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๑๖ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การกระทําของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรม ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ และจะถูกสอบหาข้อเท็จจริงและดําเนินการทางวินัย 
 

      ประเด็นปัญหาที่  ๒ ผลงานวิจัยที่ได้รับการประเมินว่าคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ แต่ผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของลักษณะการมีส่วนร่วมของผลงานทางวิชาการในกรณี 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

     ๒.๑) กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งมีผลงานหลายเรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีส่วนร่วมไม่ถึงร้อยละ 
๕๐ และไม่ได้ระบุว่า เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรือเป็นงานที่เป็นชุดโครงการ หรืองานที่ดําเนินการ
เป็นชุดต่อเนื่องกัน 

     ๒.๒) กรณีที่ได้จัดกลุ่มผลงานวิจัยตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยแล้ว แต่ผู้ขอ
กําหนดตําแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่องรวมกันแล้วยังไม่ถึงร้อยละ ๕๐% หรือไม่มีผลงานเรื่องใดเลยที่ผู้
ขอกําหนดตําแหน่งเป็นผู้ดําเนินการวิจัยหลัก 

แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : กรณีการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย จะพิจารณาว่า เข้า
ข่ายกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้หรือไม่ 

(๑) ผู้ขอกําหนดตําแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
(๒) ผู้ขอกําหนดตําแหน่งมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันหลายเรื่อง ซึ่งแสดง 

ปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง โดยจะต้องมีผลงานวิจัย
อย่างน้อย ๑ เรื่องที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งเป็นผู้ดําเนินการหลัก 

         ทั้งนี้  ให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุด้วยว่าผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นงานที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกันเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

(๓) กรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ (Research Program) ผู้ขอกําหนดตําแหน่งจะต้อง 
เป็นผู้ดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

     ชุดโครงการ (Research Program) หมายถึง แผนงานวิจัยที่ถูกกําหนดขึ้นโดย 
ประกอบด้วย โครงการวิจัย (Research Project) หลายๆ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการดําเนินการเป็นคณะวิจัย
ไปพร้อมๆ กัน และแต่ละโครงการมีหัวหน้าโครงการหรือหัวหน้าคณะวิจัยของตน การดําเนินการวิจัยเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน แต่ทุกโครงการจะต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน หรือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกัน หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการศึกษาที่สามารถตอบ
ปัญหาได้ครบวงจร 

(๔) กรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอกําหนดตําแหน่งจะต้องเป็น 
ผู้ดําเนินการหลักและมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
        ผลงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง เป็นผลงานวิจัยที่ดําเนินการโดยนักวิจัยที่เป็น
ผู้ดําเนินการหลักคนเดียวกัน และได้ดําเนินการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นจากผลงานวิจัยเดิมที่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
แล้ว เพื่อให้ได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่ทําให้เกิดความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งขึ้น หรือเกิดประโยชน์กว้างขวางขึ้น 
 

      ประเด็นปัญหาที่  ๓ ผู้ขอกําหนดตําแหน่งมีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน และ
ทําหน้าที่ Corresponding Author ในบางเรื่อง แต่ไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการหลักในเรื่องใดเลย จะพิจารณาว่า
แสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอกําหนดตําแหน่งตามเกณฑ์หรือไม่ 
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๗ 
 

แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : คํานิยามหรือความหมายของผู้ดําเนินการวิจัยหลัก
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้ที่ทํา
หน้าท่ี Corresponding Author ด้วย ซึ่งต่อมาได้มีการพิจารณาว่า กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งมีผลงานวิจัยที่มี
ความเก่ียวเน่ืองสอดคล้องกันนั้น ถึงแม้ว่า ผู้ขอกําหนดตําแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ และไม่ได้
เป็นผู้ดําเนินการหลัก แต่หากผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุบทบาทหน้าที่ว่าเป็น Corresponding Author ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งในกลุ่มงานนั้นๆก็อาจพิจารณาว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนดได้ เนื่องจาก Corresponding 
Author เป็นผู้ที่ทราบข้อมูลทั้งหมดในการทําผลงานวิจัยเรื่องนั้นๆ โดยมีหน้าที่เขียน ตรวจสอบ และแก้ไข
บทความวิจัย จึงเป็นผู้ที่มีความสําคัญเช่นเดียวกับผู้ดําเนินการวิจัยหลัก 
 
 ประเด็นปัญหาที่  ๔ กรณีเสนอผลงานทางวิชาการประเภทอื่นที่ไม่ใช่งานวิจัย ได้แก่ บทความ
ทางวิชาการ ตํารา หนังสือ หรอืผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งผู้ขอมีส่วนร่วมของผลงานน้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : กรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการประเภทอื่นที่ไม่ใช่งานวิจัย จะต้องมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้องเป็นผู้ดําเนินการ
หลักในเรื่องนั้น ๆ กรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่งมีผลงานหลายเรื่อง ไม่สามารถนําส่วนร่วมในผลงานหลายๆเรื่องนั้น
มานับรวมกันได้ 

 
๙.๕  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

                  ก.พ.อ. กําหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กําหนดคําจํากัดความ 
รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดให้
ถือปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  และกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน 
เพื่อให้มีความชัดเจนและเข้าใจได้ด้วยตนเอง ขอให้ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖   

ทั้งนี้  มีปัญหาที่พบบ่อยที่ปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งมีแนวทางการพิจารณา 
หรือการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
        ประเด็นปัญหาที่ ๑ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
ลักษณะ Open Access Journal ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการบรรณาธิการ หรือคณะบรรณาธิการไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ รวมทั้งไม่มีการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจนตามมาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล ตลอดจนไม่มี
การระบุสํานักพิมพ์ หรือสถานที่ตีพิมพ์และที่ต้ังที่แน่นอน 
      แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : กรณีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของบทความวิจัย
ในวารสารประเภท Open Access Journal ให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาว่า 
วารสารดังกล่าวเป็นวารสารที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และสอดคล้องกับลักษณะการเผยแพร่ที่ 
ก.พ.อ.กําหนดหรือไม่ โดยวารสารออนไลน์ที่ไม่มีคุณภาพดังกล่าว มักมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดังนี้ 
  - ไม่มีการระบุสํานักพิมพ์หรือสถานที่ดีพิมพ์ที่แน่นอน ไม่ระบุข้อมูลและรายละเอียดท่ีต้ัง หรือ
ทําให้เข้าใจผิดว่าสํานักพิมพ์ต้ังอยู่ในทวีปยุโรปหรืออเมริกา แต่ไม่สามารถสืบค้นสถานที่ต้ังจริงได้ 
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๑๘ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  - ไม่มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจนตามมาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล และไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
  - ไม่มีการบรรณาธิการ หรือคณะบรรณาธิการไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ และมัก
พบว่าบทความวิจัยที่ลงเผยแพร่ในวารสารออนไลน์ดังกล่าวมีข้อผิดพลาดในเชิงวิชาการ และ/หรือใช้
ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และ/หรือมีรูปแบบการนําเสนอ การเขียนอ้างอิงไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
รูปแบบเดียวกัน เป็นต้น 
 
  ประเด็นปัญหาที่ ๒ การนําเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งไม่มีการ
บรรณาธิการ และนําไปรวมเล่มเผยแพร่ใน Proceedings โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งเสนอ
หลักฐานการเผยแพร่ที่เป็นเพียงเอกสารประกอบการนําเสนอในที่ประชุม และไม่มีการบรรณาธิการแต่อย่างใด 

แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : ก.พ.อ.ได้กําหนดคํานิยามและลักษณะของ 
Proceedings เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และซักซ้อมความเข้าใจกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

Proceedings หมายถึง หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็ม
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีการระบุคณะบรรณาธิการที่ทําหน้าที่ 
คัดสรรกลั่นกรองก่อนการเผยแพร่ หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการนี้ อาจอยู่ในรูปแบบ
หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ 

คณะบรรณาธิการดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายๆ สถาบัน 
  ทั้งนี้  คณะบรรณาธิการดังกล่าวที่มีหน้าที่คัดสรรกลั่นกรองผลงานนั้น ให้รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยคําหรือรูปแบบการนําเสนอให้ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ด้วย 
 

ประเด็นปัญหาที่ ๓ กรณีเผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ได้ผ่านการ 
ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และเผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่มักพบว่าเป็นเพียงคณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานเท่าน้ัน 

แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : สําหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ 
ที่มีรายละเอียดและความยาวตามที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่า ได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางด้วย โดยหากเป็นกรณีของการทํางานวิจัยที่ได้รับทุน หรือเป็นการทํางานวิจัยให้กับ
หน่วยงานอื่น และมีการตรวจรับงาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ และ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ จะต้องพิจารณาด้วยว่าการรับรองผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ให้ทุน
หรือจ้างทําวิจัยน้ัน เป็นการพิจารณาคุณภาพก่อนการเผยแพร่โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ 
(Peer review) ที่ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพของผลงานก่อนการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งจะต้องมิใช่
เป็นเพียงการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจัยน้ันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อกําหนดของสัญญาจ้างเท่าน้ัน   

ดังนั้น รายช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว จึงเป็นหลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงว่า ได้มี 
การประเมินจริง และเป็นการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งหากว่าหน่วยงานที่ให้ทุนมีเหตุผล
ความจําเป็นที่ไม่อาจเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ทราบได้ ก็ขอให้แสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาด้วย หรือ
อย่างน้อยควรระบุตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ความเช่ียวชาญของผู้ทรงคณุวุฒิแต่ละคน และบทบาทหน้าที่ในการ
รับรองผลงานวิจัยน้ันๆ ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาด้วยว่า การเผยแพร่ผลงานนั้น
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๙ 
 

เป็นการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้
หรือไม่ 
 

ประเด็นปัญหาที่ ๔ ระยะเวลาการเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่ครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์ 
กําหนดไว้ เช่น เผยแพร่หนังสือยังไม่ครบ ๔ เดือน ณ วันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอกําหนดตําแหน่ง 
  แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคคลหรือที่ได้รับ
มอบหมาย จะต้องตรวจสอบการเผยแพร่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก่อนรับเรื่องไว้พิจารณา 
 

๙.๖ วันที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  ประเด็นปัญหา : วันที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  แนวทางการพิจารณา : การกําหนดวันแต่งตั้ง ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในการ
กําหนดวันแต่งตั้ง ดังนี้ 

(๑) กรณีที่คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ต้ังแต่วันที่คณะรับเรื่อง  
ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่คณะรับเรื่อง 

(๒) กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เฉพาะหนังสือหรือตํารา ให้แต่งต้ังไม่ 
ก่อนวันที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ 

(๓) กรณีที่มีการส่งผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม ให้แต่งต้ังไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานทาง 
วิชาการเพิ่มเติม 

(๔) กรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่งยื่นเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและต่อมา 
ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือลาประเภทอื่นๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) หาก
ได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการผ่านเกณฑ์ ก.พ.อ. กําหนด โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 
จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่คณะรับเรื่อง  
   ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือส่งผลงานเพิ่มเติมในระหว่างการลา 
จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้เสนอขอกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ 

(๕) กรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ยื่นเรื่องเสนอขอกําหนดตําแหน่งไว้แล้ว 
ก่อนวันที่เกษียณอายุ หากบุคคลนั้นได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพผลงานทางวิชาการครบถ้วน
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ ให้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่คณะรับเรื่อง หรือได้รับผลงานทางวิชาการ
ฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ หรือได้รับผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ วันแต่งต้ังดังกล่าว ต้องเป็นวันที่
ผู้นั้นยังมีสถานภาพเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

๑๐. รายชื่อวารสารทางวิชาการ   
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
     ๑๐.๑ ฐานข้อมูลระดบันานาชาต ิ

    ๑๐.๑.๑ Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) 
        (select ebscohost and then academic search premier) 
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๒๐ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    ๑๐.๑.๒ Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
    ๑๐.๑.๓ BIOSIS (http://www.biosis.org) 
    ๑๐.๑.๔ CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
    ๑๐.๑.๕ EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
    ๑๐.๑.๖ ERiC (http://eric.ed.gov/) 
    ๑๐.๑.๗ H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 
               (select ebscohost and then H.W.Wilson) 
    ๑๐.๑.๘ Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
    ๑๐.๑.๙ Ingenta Connect (http://www.Ingentaconnect.com) 
    ๑๐.๑.๑๐ INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
    ๑๐.๑.๑๑ MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
    ๑๐.๑.๑๒ MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
    ๑๐.๑.๑๓ PsyclNFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
    ๑๐.๑.๑๔ Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
    ๑๐.๑.๑๕ SciencedDirect (http://www.scifinder.cas.org) 
    ๑๐.๑.๑๖ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
    ๑๐.๑.๑๗ Social Science Research Network 
                 (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
    ๑๐.๑.๑๘ Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

  
         ๑๐.๒ ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร (Thai Journal Citation Index – TCI)  
เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุม่ที่ ๑ และกลุม่ที่ ๒
(http://www.Kmutt.ac.th/iif/public_html/list%20journal.php) 
 
        ๑๐.๓ รายชื่อวารสารทางวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือ่ง รายชื่อวารสารทาง
วิชาการสําหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที ่๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗  

      ๑๐.๓.๑ Asian Journal of Food and Agro-Industry 
      ๑๐.๓.๒ GMSARN International Journal  
      ๑๐.๓.๓ International journal of emerging technology and advanced engineering  

         ๑๐.๓.๔ International Journal of Geoinformatics  
      ๑๐.๓.๕ Journal of Contemporary Water Research & Education  
      ๑๐.๓.๖ Journal of Water Resource and Protection  
      ๑๐.๓.๗ Phytopharmacology  
      ๑๐.๓.๘ Science Journal Ubon Ratchathani University  

        ๑๐.๓.๙ The Asian Fisheries Science Journal 
      ๑๐.๓.๑๐ US-China Foreign Language 
      ๑๐.๓.๑๑ วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

        ๑๐.๓.๑๒ วารสารมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)20



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๑ 
 

      ๑๐.๓.๑๓ วารสารมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         ๑๐.๓.๑๔ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ 
 
หมายเหต ุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีประกาศเพิ่มเติม 
 

๑๑. แนวทางการนําเสนอรูปเล่มเอกสารผลงานที่เสนอพิจารณา 
  ผลงานทุกประเภทที่นําเสนอต้องเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.แล้ว กรณีนําเสนอบทความวิจัย หรือ
บทความทางวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการ  และผลงานทีน่ําเสนอบางเรื่องมี
ผู้ร่วมงานหลายคน โดยอาจมีข้อจํากัดว่า ผู้ขออาจไม่ได้รับต้นฉบับที่จะนําเสนอให้พิจารณาครบทั้ง ๖ ชุดสําหรับ
ยื่นขอวิธีปกติ หรือ ๙ ชุดสําหรับย่ืนขอโดยวิธีพิเศษได้ จึงจําเป็นต้องสําเนาวารสารหรือเอกสารรวมเล่ม ดังนั้น 
การจัดรูปเล่มเพื่อให้สะดวกในการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผลดีแก่ผู้ขอ จึงขอแนะนําให้ดําเนินการ ดังนี้ 

- ปกหน้า : ระบุประเภทผลงาน ช่ือผู้แต่งและผู้ร่วมงาน ช่ือเรื่อง ช่ือวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน 
ใดถึงเดือนใด พ.ศ.ใด หรือนําเสนอที่ประชุมวิชาการระดับ สาขา......ครั้งที่ ใครเป็นผู้จดั วัน เดือน ปี พ.ศ. ผลงาน
ที่เสนอระบุในข้อใดของแบบ ก.พ.อ.๐๓ เป็นต้น 

- สําเนา : ต้องสําเนาอะไรบ้าง หากไม่สามารถนําวารสารต้นฉบับหรือหนังสือรวมเล่มจากที่ 
ประชุมวิชาการได้ ต้องสําเนาหน้าปกวารสาร/หนังสือรวมเล่มจากท่ีประชุมวิชาการที่นําเสนอ สารบัญเรื่อง
ผลงานที่นําเสนอ รายช่ือคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer review) กําหนดเวลาการออกวารสาร ฉบับท่ีเผยแพร่
ผลงาน เป็นต้น 

- สําเนาผลงานที่นําเสนอ : ว่านําเสนอในหน้าใด ถึง หน้าใดของวารสารหรือหนังสือรวมเล่ม 
จากที่ประชุมวิชาการ เพ่ือให้ได้ต้นฉบับที่ผ่านการประเมิน Peer review แล้ว จึงเผยแพร่ ป้องกันการเสนอ
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้ เพราะหากผู้ขอไม่สําเนาจากต้นฉบับ ผู้ขออาจพิมพ์จากไฟล์ข้อมูลที่ยังไม่ได้แก้ไข
ปรับปรุงก่อนส่งให้วารสารหรือประชุมวิชาการ 

- แบบรับรองการมีส่วนร่วม : หากทําร่วมกับบุคคลอ่ืน ต้องลงนามรับรองทุกคน 
 

 
๑๒. สาระสาํคัญเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดตามมาตรการป้องกันและลงโทษผู้ขอกําหนดตําแหน่งอันส่อให้เห็นว่า 
เป็นผู้กระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ และเป็นผู้มีความประพฤติไม่
เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ.กําหนด ๒ กรณีคือ 
 กรณีที่ ๑ ยังไม่ได้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง หากพบว่า การมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ
พฤติการณ์ส่อว่าลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน หรือนําผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ขอตําแหน่งโดยอ้างว่า เป็นของตน 
 มาตรการลงโทษ  ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาในครั้งนั้น และดําเนินการทางวินัยตาม
ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามขอตําแหน่งทางวิชาการ ๕ ปี นับต้ังแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 
 กรณีที่ ๒  ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่า ผลงานที่ใช้
ขอตําแหน่งครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน หรือนําผลงานผู้อ่ืนไปใช้โดยอ้างว่า เป็นผลงานของตน 
 มาตรการลงโทษ  ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษที่ได้รับแต่งต้ัง และดําเนินการทางวินัยตาม
ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามขอตําแหน่งทางวิชาการ ๕ ปี นับต้ังแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ  
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๒๒ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 สําหรับกรณีตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ.เพ่ือนําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและดําเนินการทางวินัยและห้ามขอตําแหน่งทางวิชาการ ๕ ปี 
นับต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนหรือนับต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนแล้วแต่
กรณี 
 
๑๓. แนวทางการเสนอขอที่จะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
      ๑๓.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบถ้วน ก่อนยืน่เรื่องขอประเมินผลการสอน  

    ผ่าน การตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บุคคลระดับคณะ 
      ๑๓.๒ มีผลการสอน เสนอและจัดทําให้ตรงตามคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพรแ่ละระดับคุณภาพ เกณฑ์ 
การประเมินผลงานแต่ละประเภทตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ศึกษาให้เขา้ใจก่อนลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเอกสาร/
หลักฐาน  

   ผ่าน กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
      ๑๓.๓ มีผลงานทางวิชาการ เสนอและจัดทําให้ตรงตามคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่และระดบัคุณภาพ  
เกณฑ์การประเมินผลงานแตล่ะประเภทตามที่มหาวิทยาลยักําหนด ศึกษาให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติจริง พร้อม
เอกสาร/หลักฐาน  

   ผ่าน กระบวนการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด และผ่านเกณฑพิ์จารณาปริมาณ คุณภาพที ่
เหมาะสมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
      ๑๓.๔ มีแบบประวัตสิว่นตัวและผลงาน (ก.พ.อ. ๐๓) กรอกข้อมูลใหค้รบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
พร้อมระบุเลขที่เอกสารอ้างอิงหรือหลักฐาน  

   ผ่าน กระบวนการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่บุคคล  
หัวหน้าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และสภามหาวิทยาลัยลงนาม
รับรอง 
     ๑๓.๕ มีแบบแสดงหลักฐานการมสี่วนร่วมในผลงาน ต้องลงนามครบทุกคน อาจยกเว้น กรณีเสียชีวิต 

ทั้งนี้ การยื่นเรื่อง ต้องดําเนินการตามขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยเคร่งครัด 
ข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษากระบวนการสู่ความสําเร็จ ดังนี้ 
 ๑. ต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลยักําหนด 
     - ศึกษาจากหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ๒. ผลงานทางวิชาการ ต้องสร้างกรอบความคิดเพื่อผลิตผลงานต้องศึกษาเกี่ยวกับ 
              - ความสําคัญ ชนิด รูปแบบ องค์ประกอบ 
              - กระบวนการสร้างผลงาน ขั้นตอน วิธีการ เทคนิค การเขียน 
              - ต้องมีมาตรฐานหรือระดับคุณภาพ อาทิ การเผยแพร่ ต้องนําเสนอในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น หนังสือผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ ตําราผ่านกรรมการ
ประจําคณะ สภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องก่อนการเผยแพร่ บทความ ผ่านกองบรรณาธิการตรวจสอบ
ก่อน 
     - ก่อนลงมอืปฏิบัติ ต้องศึกษาคําจํากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ระดับคณุภาพของผลงาน
ทางวิชาการ และรายการประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท จากเอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๓ 
 

๑๔. สาเหตุท่ีทําให้ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 ๑๔.๑ พิมพ์ผิด ตกมาก ช่ือเรื่องไม่ตรงกันระหว่าง ก.พ.อ.๐๓ และฉบับท่ีตีพิมพ์ อาจเนื่องมาจากการไม่
เอาใจใส่ตรวจพิสูจน์อักษร ขาดความรอบคอบ  
 ๑๔.๒ การอ้างอิงหรือบรรณานุกรม กรณคีัดลอกผลงานผู้อ่ืน ไม่มีการอ้างอิง เขียนอ้างอิงยังไม่ถูกต้อง 
ไม่มีรายละเอียดที่มาของแหลง่ข้อมูลเพ่ือให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แหล่งอ้างอิงเก่าเกินไป  
 ๑๔.๓ ความไมส่มบูรณ์ ครบถว้นของเนื้อหา การเขียนช่ือเฉพาะ การใช้ศัพท์ ไม่ใช้คําและภาษาตรงกับ
ราชบัณฑิตยสถานกําหนด จึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ การบุกเบิกหรือสร้างองค์ความรู้ใหมใ่นวงวิชาชีพหรือ
วิชาการสาขาวิชานั้นๆ 
 ๑๔.๔ รูปแบบการเขียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผลงานแต่ละประเภท เช่น  

ผลงานวิจัย การอธิบายระเบียบวิธีวิจัย การสรุปผลสั้นและไม่มีการอภิปรายผลงานวิจัย จึงไม่ได้ 
แสดงให้เห็นศกัยภาพและประโยชน์ของงานวิจัย หรือการเผยแพร่ไม่น่าเช่ือถือ 

หนังสือ หรือตํารา หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ภาพประกอบ ควรเป็นภาพสีเพ่ือให้ 
เห็นชัดเจน  หรือไม่มีหนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
 ๑๔.๕ ปริมาณและคุณภาพผลงานที่นําเสนอ ไม่เพียงพอและเหมาะสมทีจ่ะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้ 
หมายถึง ผลงานแต่ละประเภทที่นําเสนอต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพในระดับดี  

สําหรับปริมาณ (จํานวนเรื่อง) ผลงานแต่ละประเภทที่นําเสนอ ตําแหน่ง ผศ. ควรเสนอ 
ผลงานวิจัย ๓ เรื่องและบทความทางวิชาการ ๒ เรื่อง (หากเสนอเรื่องเดียวผลการประเมินไม่อยู่ในเกณฑ์ดีจะไม่
ผ่าน) แต่ไม่นําเสนอมากจนเกินไปอาจเป็นภาระแก่ผู้อ่าน ควรจะเลือกเฉพาะผลงานที่ตรงสาขาวิชาที่ยื่นขอและ
เลือกเรื่องที่ครบถ้วนสมบูรณม์ากที่สุด 
 ๑๔.๖ ผลงานเสนอทุกประเภท หากนําเสนอรูปภาพ แผนภูมิ ภาพประกอบ ควรนําเสนอเป็นภาพสี 
เพื่อความชัดเจน และมคีุณภาพสูง 
 ๑๔.๗ การจัดรปูเล่มเอกสารทีดู่ยาก  เย็บเล่มไม่เรียบร้อย 

 
๑๕. ประมวลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ขอให้มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่าผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับตําแหน่ง และให้หารือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๒. การกําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่าผลงานทางวิชาการที่เสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ สาขาสังคมศาสตร์ และสาขา
วิทยาศาสตร์ควรกําหนดแตกต่างกัน เช่น สาขาสังคมศาสตร์ต้องเสนอฉบับเต็ม สาขาวิทยาศาสตร์
อาจไม่ต้องเสนอฉบับเต็ม แต่ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือที่ประชุมทางวิชาการ 

๓. ผลงานที่เสนอในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจไม่ลงวารสารหรือเผยแพร่ในต่างประเทศ แต่
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยกําหนดให้เข้มมากขึ้น 

๔. การนําเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและหลักฐานการเผยแพร่ทุกครั้ง 
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๒๔ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๖. การยื่นขอทบทวนผลการประเมิน   
ในการยื่นขอทบทวนผลการประเมิน ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน ๙๐  

วันนับต้ังแต่วันที่ทราบมติ และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยแสดงเหตุผลทาง
วิชาการสนับสนุนการขอทบทวนดังกล่าว 

๒. สภามหาวิทยาลัยรับเรื่องแล้วส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา  
๓. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ดําเนินการดังนี้ 

(๑)  การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่ ๑ 
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าคําช้ีแจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะไม่รับไว้พิจารณา 
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคําช้ีแจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ จะรับไว้พิจารณา แล้วจะ 

มอบหมายให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําช้ีแจงข้อโต้แย้งนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณา 

     (๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่ ๒ 
                      (ก) ในกรณีที่เห็นว่าคําช้ีแจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ช้ีแจงข้อโต้แย้งโดยมี
เหตุผลเพิ่มเติมจากคร้ังที่หนึ่ง จะไม่รับพิจารณา 
   (ข) ในกรณีที่เห็นว่าคําช้ีแจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ช้ีแจงเหตุผลเพ่ิมเติมจากการ
ขอทบทวนครั้งที่ ๑ จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  เพ่ือพิจารณาคําช้ีแจงข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่ง  ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทําหน้าที่เป็นประธาน แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณา 
      ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
วินิจฉัย และให้คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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๒๖ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังขั้นตอนและกระบวนการ 
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

ตัวอย่างบันทกึข้อความ และแบบฟอร์ม
ต่างๆ ที่ใชใ้นการขอกําหนดตําแหนง่

ทางวิชาการ 

หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๗ 
 

                   แผนผังขั้นตอนและกระบวนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
          

 
    
 
ผู้ขอตําแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะ/วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

 
     ผ่านเกณฑ์             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
      

ขอรับแบบ ก.พ.อ.๐๓ ที่งานการเจ้าหน้าที่คณะหรือดาวน์โหลดได้ที่  
เวบไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 

เสนอเอกสารผ่านผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อคณบดี ดังนี้ 
แบบ ก.พ.อ.๐๓ ที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว 

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน 
ผลงานทางวิชาการ (๖ ชุด) 

๑. คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ/วิทยาลัย พิจารณา 
-พิจารณาคุณสมบัติ แบบ ก.พ.อ.๐๓ และผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น 
-แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

๒. คณบดีลงนามในแบบ ก.พ.อ. ๐๓ 

คณะส่งแบบ ก.พ.อ.๐๓ ผลการสอน และผลงานทางวิชาการมายังกองการเจ้าหน้าท่ี  
วิธีปกติ จํานวน ๖ ชุด  วิธีพิเศษ จํานวน ๙ ชุด 

ตรวจสอบเอกสารและผลงานทางวิชาการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยกําหนด 

เสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
(คณะกรรมการฯ) เพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องต้น 

คณะกรรมการฯ พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรับพิจารณาครบแล้ว 
นําเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือลงนามคําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานและจริยธรรมฯ 

ประสานงานและส่งผลงานทาวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ส่งผลงาน และจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงาน (กรณีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลการพิจารณาไม่เป็นเอกฉันท์) 
และประชุมทุกกรณีขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์และตําแหน่งศาสตราจารย์ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๙๐ วันนับต้ังแต่วันทีส่งผลงานทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าท่ี แจ้งคณะเพื่อ
ดําเนินการแก้ไขตามความเห็น และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือ 
แจ้งการส่งเร่ืองคืนพร้อมแจ้งเหตุผล 

คณะแจ้งผู้ขอเพื่อดําเนินการแก้ไขตาม
ความเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

หรือ เพ่ือทราบกรณีส่งเร่ืองคืนพร้อมเหตุผล 

ผู้ขอดําเนินการส่งให้คณะตามกําหนด 
คณะส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือดําเนินการเสนอ

คณะกรรมการฯ และดําเนินการตามขั้นตอนผ่านเกณฑ์ 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา 

เงื่อนไข กรณีไม่เข้าข่ายหรือไม่ผ่านเกณฑ์หรือมีข้อปรับปรุง

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)26



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๗ 
 

                   แผนผังขั้นตอนและกระบวนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
          

 
    
 
ผู้ขอตําแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะ/วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

 
     ผ่านเกณฑ์             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
      

ขอรับแบบ ก.พ.อ.๐๓ ที่งานการเจ้าหน้าที่คณะหรือดาวน์โหลดได้ที่  
เวบไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 

เสนอเอกสารผ่านผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อคณบดี ดังนี้ 
แบบ ก.พ.อ.๐๓ ที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว 

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน 
ผลงานทางวิชาการ (๖ ชุด) 

๑. คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ/วิทยาลัย พิจารณา 
-พิจารณาคุณสมบัติ แบบ ก.พ.อ.๐๓ และผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น 
-แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

๒. คณบดีลงนามในแบบ ก.พ.อ. ๐๓ 

คณะส่งแบบ ก.พ.อ.๐๓ ผลการสอน และผลงานทางวิชาการมายังกองการเจ้าหน้าที่  
วิธีปกติ จํานวน ๖ ชุด  วิธีพิเศษ จํานวน ๙ ชุด 

ตรวจสอบเอกสารและผลงานทางวิชาการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยกําหนด 

เสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
(คณะกรรมการฯ) เพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องต้น 

คณะกรรมการฯ พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรับพิจารณาครบแล้ว 
นําเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือลงนามคําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานและจริยธรรมฯ 

ประสานงานและส่งผลงานทาวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ส่งผลงาน และจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงาน (กรณีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลการพิจารณาไม่เป็นเอกฉันท์) 
และประชุมทุกกรณีขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์และตําแหน่งศาสตราจารย์ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๙๐ วันนับต้ังแต่วันทีส่งผลงานทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งคณะเพื่อ
ดําเนินการแก้ไขตามความเห็น และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือ 
แจ้งการส่งเรื่องคืนพร้อมแจ้งเหตุผล 

คณะแจ้งผู้ขอเพื่อดําเนินการแก้ไขตาม
ความเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

หรือ เพ่ือทราบกรณีส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผล 

ผู้ขอดําเนินการส่งให้คณะตามกําหนด 
คณะส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เพ่ือดําเนินการเสนอ

คณะกรรมการฯ และดําเนินการตามขั้นตอนผ่านเกณฑ์ 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา 

เงื่อนไข กรณีไม่เข้าข่ายหรือไม่ผ่านเกณฑ์หรือมีข้อปรับปรุง

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 27



๒๘ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนผังขั้นตอนและกระบวนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ต่อ) 
   

สรุปความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
๑. ผลงานมีคุณภาพ 
อยู่ในเกณฑ์ดี/ดีมาก 
หรือผ่านเกณฑ์ 

๒. ผลงานมีคุณภาพ 
ไม่อยู่ในเกณฑ์ดี หรือไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

๓. ผลงานประเภทตําราหรือหนังสือ กรณีที่มี
การปรับปรุงแก้ไข 

   
 
 
 

           ผ่าน                                     ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ผ่าน    ไม่ผ่าน 

  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และรองศาสตราจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหน่งศาสตราจารย์ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ พิจารณาผล
การประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมการฯ เสนอผล
พิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ 

ตําแหน่งศาสตราจารย์ 
เสนอ ก.พ.อ. เพ่ือเสนอ 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งผู้ขอตําแหน่ง ปรับปรุงแก้ไขผลงานฯ ภายใน ๓ 
เดือน (หากไม่เรียบร้อยขออนุมัติขยายเวลาได้อีก ๓ เดือน โดยแจ้งเหตุผล
อันควร) 

ผู้ขอตําแหน่ง เสนอผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แล้วมายังกองการเจ้าหน้าที่ 

กองการเจ้าหน้าที่ ส่งผลงานให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกคร้ัง 

อธิการบดีลงนามคําส่ังแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง  

กองการเจ้าหน้าที่ ส่งสําเนา
แต่งตั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 

คณะกรรมการฯ พิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมการฯ เสนอผล
พิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะ/ผู้ขอ
ทราบพร้อมเหตุผล 

คณะกรรมการฯ เสนอผล
พิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

กองการเจ้าหน้าที่ ส่งสําเนาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฯ พิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมการฯ เสนอผล
พิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งคณะ/ 
ผู้ขอทราบพร้อมเหตุผล 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)28



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๙ 

ตัวอย่างที่ ๑ ผู้ขอบนัทึกข้อความยื่นขอรบัประเมินผลการสอน 

 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สาขาวิชา.............คณะ................ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร.   ............ 
ที่  ศธ ๐๕๒๙…../พิเศษ     วันที่ ………………………………… 
เรื่อง   ขอรับการประเมินผลการสอน 

เรียน  คณบดคีณะ........................... 

  ด้วยข้าพเจ้า ......................................พนักงาน/ข้าราชการตําแหน่ง..........................มีความ
ประสงค์จะขอรับการประเมินผลการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง
........................................ สาขาวิชา ................................ 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเอกสาร/หลักฐานเพือ่ประกอบการพิจารณาประเมินผลการสอน ดังนี้ 
๑. แบบ ก.พ.อ. ๐๓    จํานวน  ๖ ชุด 
๒. ...........................................  จํานวน  ๖  ชุด 
๓. ประมวลรายวิชา/แผนการสอน  จํานวน  ๖ ชุด 
๔. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)   จํานวน  ๖  ชุด     

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(.................................................) 
                ตําแหน่ง................................................... 

หมายเหตุ เอกสารตามข้อ ๒ ได้แก่ 
๑.  ประมวลรายวิชา/แผนการสอน หรือ มคอ.๓ รวมเล่มในข้อ  ๒ 
๒. ให้นําเสนอเอกสารให้ตรงตามตําแหน่งที่ยื่นขอ ดังนี้          
    ขอ ผศ. ยื่น เอกสารประกอบการสอน 
    ขอ รศ. ยื่น เอกสารคําสอน 
    ขอ ศ. ยื่น  สื่อการสอน 
๓. โปรดแนบเอกสารให้ครบตามที่กําหนด 
๔. กรณีขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษหรือตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้ยื่นเอกสาร   
   จํานวน  ๙  ชุด 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 29



๓๐ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตัวอย่างที่ ๒ ผู้ขอบนัทึกข้อความยื่นผลงานที่ครบถ้วน 

 

 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สาขาวิชา............. คณะ………….   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. …….. 
ที่  ศธ ๐๕๒๙…../พิเศษ     วันที่   ………………………………………… 
เรื่อง   ขอส่งผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

เรียน   คณบดคีณะ.............................. 

  ด้วยข้าพเจ้า .....................................พนักงาน/ข้าราชการตําแหน่ง..........................มีความประสงค์
จะขอรับการประเมินเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง.............................. สาขาวิชา 
................................ 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเอกสาร/หลักฐานเพือ่ประกอบการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการดังกล่าว ดังนี้ 

๑. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (แบบก.พ.อ.๐๓) จํานวน  ๖  ชุด 
          ๒. ผลงานทางวิชาการ และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการแต่ละเรื่อง 
จํานวน  ๖  ชดุ 
           ๓. เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอนแล้วแต่กรณี จํานวน  ๖  ชุด 
           ๔. เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง 
                      
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
(.................................................) 

            ตําแหน่ง................................................... 
 
 
หมายเหตุ  
๑.โปรดแนบเอกสารให้ครบตามที่กําหนด 
๒.กรณีขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษและตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้ส่งเอกสาร  จํานวน ๙ ชุด 

 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)30



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๓๑ 

ตัวอย่างที่ ๓ คณะส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย 

 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะ................................ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร.   .............. 
ที่  ศธ ๐๕๒๙....../     วันที่  
เรื่อง   ขอส่งผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

เรียน   อธิการบดี 

  ด้วย..............................................พนักงาน/ข้าราชการตําแหน่ง............................ยื่นผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง..................... สาขาวิชา .......................... ทั้งนี้ คณะ.......................ศาสตร์ ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนได้ประเมินผลการสอนของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นว่า 
บุคคลดังกล่าวมีความ.....(ชํานาญ ชํานาญพิเศษ เช่ียวชาญ)...ในการสอน โดยผ่านประเมินผลการสอนเมื่อวันที่ 
...............................................  และผู้ขอได้ยื่นเอกสารผลงานที่ครบถ้วนในวันที่...................................................... 
และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ..../......... เมื่อวันที่ .................................................. ให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

พร้อมนี้  จึงขอส่งเอกสาร/หลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทาง 
วิชาการดังกล่าว ดังนี้ 

๑. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (แบบก.พ.อ. ๐๓) จํานวน ๖ ชุด 
          ๒. ผลงานทางวิชาการ จํานวน  ๖  ชุด พรอ้มหนังสือรับรองการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่
จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
           ๓. เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน และแบบประเมิน 
ผลการสอน แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอนแล้วแต่กรณี  
จํานวน  ๖ ชุด 
           ๔. เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(.................................................) 
                ตําแหน่ง................................................... 

หมายเหตุ  
๑.โปรดจัดส่งเอกสารให้ครบตามที่กําหนด 
๒.กรณีขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ และตาํแหน่งศาสตราจารย์ ให้ส่งเอกสาร  จํานวน ๙ ชุด 
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๓๒ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบคําขอรบัการพิจารณากําหนดตาํแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) 
ก.พ.อ. ๐๓ 

 
 แบบคาํขอรบัการพิจารณากําหนดตาํแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัตสิว่นตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอดํารงตําแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณทีี่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆด้วย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจบัุนดํารงตําแหน่ง....................................................... รับเงินเดือน.................................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .......... 
     ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
 

           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๓๓ 

     ๒.๕ ตําแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

  
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบณัฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแตล่ะโครงการ) 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

           
๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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๓๔ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
   ไ ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๑.๒.๑   ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 

๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๓.๑   ................................................................................................ 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๓๕ 

    ไม่เคยใช ้  
เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

๔.๑.๔.๓ ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ใหผู้้เขียนรว่มส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
  
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 35



๓๖ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    ไม่เคยใช ้  
เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)36



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๓๗ 

๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 37



๓๘ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ใหผู้้เขียนรว่มส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 

   ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
๔.๓.๒  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 

หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๓๙ 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  
 ๔.๓.๔ ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)38



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๓๙ 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชส้ําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  
 ๔.๓.๔ ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 39



๔๐ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    ไม่เคยใช ้  
เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ใหผู้้เขียนรว่มส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
    ลงช่ือ..........................................................เจ้าของประวัติ         
                        (........................................................) 
    ตําแหน่ง..................................................... 
          วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)40



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๔๑ 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบญัชา 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................มหาวิทยาลัย........................................ 

-------------------------------- 
 
      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เป็นผู้มี
คุณสมบัติ... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ที ่ก.พ.อ.กําหนด 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
       (...................................................) 

ตําแหน่ง  ..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

 
ความเหน็ผู้บังคับบญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเทา่ 
 
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................เป็นผู้มี
คุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...  ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รอง
ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
      (...................................................) 
ตําแหน่ง................................................... 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 41



๔๒ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน  โดยได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในการประชุมคร้ังที่........./..............
เมื่อวันที่.......................................ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว.....................................................แล้ว
เห็นว่า  บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ................................(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ).......ในการสอน  ซึ่งผู้ขอได้
เสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนหรือสื่อการสอน  ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น.....................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)..ในสาขาวิชา................................ แล้วเห็นว่า 

 ๑) เอกสารประกอบการสอน จํานวน...........วิชา มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. 
และวิธีการตามที่สภาสถาบนักําหนด 
   ๑.๑)..............................................................................................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  ๒) เอกสารคําสอน  จํานวน  ..........วิชา  มีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และวิธีการตามที่
สภาสถาบันกําหนด 
   ๒.๑)...........................................................................................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

                      ๓) สื่อการสอน จํานวน..........วิชา มีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และวิธีการตามที่
สภาสถาบันกําหนด 
   ๓.๑)...........................................................................................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  

(เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน
เอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ. ช่ือเรื่อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น) 
   
 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (.......................................................) 
       ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๔๓ 

ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา................................................ในการประชุมคร้ังที่........./............เมื่อวันที่.............................
รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...........................................ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น
..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา......................แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
.........เรื่อง ได้แก ่
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด
.........เรื่อง ได้แก ่
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ได้แก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)42



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๔๓ 

ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา................................................ในการประชุมคร้ังที่........./............เมื่อวันที่.............................
รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...........................................ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น
..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา......................แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
.........เรื่อง ได้แก ่
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด
.........เรื่อง ได้แก ่
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เร่ือง 
ได้แก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 43



๔๔ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   ๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมเีนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รบั  
การนําไปใช้ประโยชน์  และแสดงใหเ้ห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

   ลงช่ือ............................................................. 
         (.............................................................) 

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
        เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

         วันที่.........เดือน......................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)44



หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๔๕ 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมคร้ังที่
............เมื่อวันที่........................................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................................................ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น และ/หรือ ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
และเป็นผู้มีจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น......(สมควร/ไม่สมควร)...ให้
กําหนดตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.......................................................เป็นตําแหน่ง.....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)....... ในสาขาวิชา...................................และให้นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 

    ลงช่ือ....................................................... 
              (.....................................................) 
          ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
           วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 45



๔๖ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส่วนที่ ๕ มติสภาสถาบนัอุดมศึกษา    
 
  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่....../........... เมื่อวันที่.......  
เดือน....................พ.ศ. .............พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ใหแ้ต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว............................................................ให้ดํารงตําแหน่ง  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา...........................................ได้ต้ังแต่วันที่
...................................ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/์ ได้รับผลงานฉบับ
ตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ................................................) 

๒. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ัง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งต้ัง พร้อมส่งสําเนาคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นาย/
นาง/นางสาว.................................... ...........................….….… ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา 
............................................... ได้ต้ังแต่วันที่....................................ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงาน
ฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ......................) พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผล
การประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

    ลงช่ือ......................................................... 
              (........................................................) 

      ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ........... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๔๗ 

แบบแสดงหลักฐานการมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 

 
ประเภทผลงานทางวชิาการ 
     บทความทางวิชาการ        ตํารา        หนังสือ          ผลงานวิจัย     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
     ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
ผู้ร่วมงาน  จํานวน...............คน  แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานรอ้ยละ หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
   
   
   
   
   
   

       
ลงช่ือ......................................................................  ลงช่ือ...................................................................... 
       (.................................................................)   (................................................................) 
วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. ..........  วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. .......... 
 
ลงช่ือ......................................................................  ลงช่ือ...................................................................... 
       (................................................................)   (................................................................) 
วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. ..........  วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. .......... 
 
 
หมายเหต ุ  

๑) หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระบุการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่
ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าเป็นการกระทําเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะไดร้ับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้สภามหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและดําเนินการทางวินัย
ต่อไป 

๒) การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการแต่ละช้ิน เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ 
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๔๗ 

แบบแสดงหลักฐานการมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 

 
ประเภทผลงานทางวชิาการ 
     บทความทางวิชาการ        ตํารา        หนังสือ          ผลงานวิจัย     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
     ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
ผู้ร่วมงาน  จํานวน...............คน  แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานรอ้ยละ หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
   
   
   
   
   
   

       
ลงช่ือ......................................................................  ลงช่ือ...................................................................... 
       (.................................................................)   (................................................................) 
วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. ..........  วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. .......... 
 
ลงช่ือ......................................................................  ลงช่ือ...................................................................... 
       (................................................................)   (................................................................) 
วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. ..........  วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. .......... 
 
 
หมายเหต ุ  

๑) หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระบุการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่
ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าเป็นการกระทําเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้สภามหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและดําเนินการทางวินัย
ต่อไป 

๒) การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการแต่ละช้ิน เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ 
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๔๘ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบหนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรูข้้อมลู 
 

   แบบ วชก. 1 
 

หนังสือแจ้งความประสงคเ์รื่องการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกับ 
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และรับรองผลงานทางวิชาการ 

 
เรียน   ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 ด้วยข้าพเจ้า...............................................................ตําแหน่ง..................................................... 
ระดับ.......................................................สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา............................................................. 
คณะ...........................................................มหาวิทยาลัย........................................................................... 
ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง...........................................................ในสาขา............................................... 
ขอแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกีย่วกับการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและขอรับรองผลงานที่นําเสนอ
ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
       ประสงค์จะทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       ไม่ประสงค์จะทราบรายชื่อกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ประเมินผลงานทางวิชาการของ 
                         ข้าพเจ้าไม่ว่ากรณีใด ๆ  
และขอรบัรองว่า 
                ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ 
                         ประกาศนียบัตรใดๆ  หรือมิได้นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนและไม่ได้ลอกเลยีน 
                         ผลงานของผู้อ่ืน (ยกเว้นกรณีมีการอ้างอิง)  หรือมิได้นําผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ใน 
                         วารสารมากกว่าหนึ่งฉบับ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
      ลงช่ือ............................................................ 
       (....................................................) 
      ตําแหน่ง............................................................ 
      วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ............ 
 
หมายเหต ุ ผู้ขอกําหนดตําแหน่งเป็นผู้ดําเนินการ 
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑ 
 

แบบตรวจสอบรายการเอกสารที่ส่งเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (check list) 
(โปรดตรวจสอบรายการเอกสารท่ีต้องส่งพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้) 

 
ชื่อ-สกุล..........................................................สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา.............................................................. 
คณะ/วิทยาลยั................................................เบอร์โทรศพัท์.......................Email………………………………………… 
ขอกําหนดตาํแหน่ง ผศ./ รศ. / ศ.   โดยวิธี  ปกติ  พิเศษ  ในสาขาวิชา..................................... 

 
๑.  แบบ ก.พ.อ.๐๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ (กรอกข้อมลูครบถ้วนสมบูรณ์) 
 
๒. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน/สื่อการสอน จํานวน______________รายวิชา 
  ๒.๑ สอนคนเดียว ระบุจํานวนรายวิชา  รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา  จํานวนหน้า    
 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

  ๒.๒ สอนร่วม ระบุจํานวนรายวิชา รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หัวข้อเอกสารทุกรายวิชาที่สอน(ทุกหัวข้อ)  
                     จํานวนหน้า
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
๓. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
  ๑. ผลงานวิจัย จํานวน_______เรื่อง  เผยแพร่ในรปู 

       ๑.๑ บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ จํานวน_______เรื่อง 
   ๑.๑.๑ หลกัฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
   ๑.๑.๒ หลกัฐานการรับรองการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายช่ือในฐานข้อมูล  
       ก.พ.อ. ทุกเรื่อง 

๑.๒  หนังสือรวมบทความวิจัย จํานวน __________เรื่อง 
  ๑.๒.๑ หลกัฐานการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพทุกเรื่อง 
 ๑.๒.๒ หลกัฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 

๑.๓ Proceeding จํานวน____________ เรื่อง 
   ๑.๓.๑ หลักฐานการบรรณาธิการทุกเรื่อง 
   ๑.๓.๒ หลกัฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
 ๑.๔ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์จํานวน ________ เรื่อง 

    ๑.๔.๑ หลกัฐานการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒทิุกเรื่อง 
 ๑.๔.๒ หลกัฐานการเผยแพร่เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและ 

              สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทุกเรื่อง 
 ๑.๔.๓ หลกัฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
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 ๒. ผลงานทางวชิาการรับใชส้ังคม  จาํนวน_______เรื่อง  เผยแพร่โดย 
       ๒.๑ จัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่ จํานวน_______เรื่อง  

 ๒.๑.๑ หลักฐานการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ 
              สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือ  
              เป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

   ๒.๑.๓ หลกัฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
 

๒.๒  เปิดให้เยีย่มชมพ้ืนที่ จํานวน __________เรื่อง 
 ๒.๒.๑ หลักฐานการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ 

              สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือ 
      เป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้   

 ๒.๒.๓ หลกัฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
 

 ๓.  ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น  จํานวน_______เรื่อง      
   ๓.๑ สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม   
    จํานวน ______ เรื่อง 

 ๓.๑.๑ บทวิเคราะห์ที่เสดงความกา้วหน้าทางวิชาการทุกช้ินงาน 
    ๓.๑.๒ สูจิบัตรฉบับจริงที่มีรายนามศิลปินผู้ร่วมแสดงงานทุกช้ินงาน (ถ้ามี) 
    ๓.๑.๓ หลกัฐานแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน 

 ๓.๑.๔ หลกัฐานแสดงการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ    
              ของคณะวิชาและ / หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
              และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน ทุกช้ินงาน 

 ๓.๑.๕ หลกัฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
   ๓.๒ งานแปล จํานวน__________เรื่อง 
    ๓.๒.๑ บทวิเคราะห์ที่เสดงความก้าวหน้าทางวิชาการทุกเรื่อง 

 ๓.๒.๒ หลักฐานแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน 
 ๓.๒.๓ หลกัฐานแสดงการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ 

              ของคณะวิชาและ / หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
              และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน ทุกเรื่อง 

 ๓.๒.๔ หลกัฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
 

 ๔. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ  
 ๔.๑ ตํารา จํานวน__________ เรื่อง 

    ๔.๑.๑ ประมวลการสอนทุกเรื่อง 
    ๔.๑.๒ หลักฐานแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน 

 ๔.๑.๓ หลกัฐานการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการของคณะวิชาและ/หรอื 
สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นและรับรองในเรื่องต่อไปนี้                      
เป็นตําราระดับอุดมศึกษาได้ใช้ประกอบการสอน   
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๓ 
 

         
รายวิชา____________________________________________  

                                              มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว 
 ๔.๑.๔ หลกัฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 

 ๔.๒  หนังสือ จํานวน__________เรื่อง 
   ๔.๒.๑ หลักฐานแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน 

 ๔.๒.๒ หลกัฐานแสดงการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ 
               ของคณะวิชา และหรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
               รบัรองในเรื่องต่อไปนี้ เป็นหนังสือระดับอุดมศึกษา เผยแพร่สู่สาธารณชน 
               มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 ๔.๒.๓ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
 

         ๔.๓ บทความวิชาการ   
 ๔.๓.๑ บทความวิชาการในวารสารทางวิชาการ จํานวน________เรื่อง 

 ๔.๓.๑.๑ หลักฐานการรบัรองการมีส่วนร่วมผลงานทกุเรื่อง 
 ๔.๓.๑.๒ หลักฐานการรบัรองการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มี  

                 รายช่ือในฐานข้อมูล ก.พ.อ. ทุกเรื่อง 
   ๔.๓.๒ หนงัสือรวมบทความในรูปแบบอืน่ จํานวน__________ เรื่อง 

 ๔.๓.๒.๑ หลักฐานการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคณุภาพทกุเรื่อง 
 ๔.๓.๒.๒ หลักฐานการรบัรองการมีส่วนร่วมผลงานทกุเรื่อง 

 
 ๔.๓.๓ Proceeding จํานวน_________เร่ือง 

 ๔.๓.๓.๑ หลักฐานการบรรณาธิการและตรวจสอบคุณภาพทุกเรื่อง 
 ๔.๓.๓.๒ หลักฐานการรบัรองการมีส่วนร่วมผลงานทกุเรื่อง 

 
 ๕.   แบบหนังสือแจ้งความประสงคเ์รื่องการรับรู้ขอ้มูล โดยแนบท้ายแบบ ก.พ.อ. ๑๓ 
 ๖.   แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทุกเรื่อง โดยแทรกหน้าผลงานทางวิชาการ 
          แต่ละเรื่อง 
๗.   CD-ROM แบบ ก.พ.อ.๐๓ หรือส่งไฟล์มาที่อีเมล์เจ้าหนา้ทีบุ่คคลคณะ..................................(ไฟล ์word) 
 
หมายเหต ุ  ๑. เอกสารผลงานทางวิชาการ และเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน/สื่อการสอน 

           ต้องสง่อย่างละ ๖ ชุด (โดยวิธีปกติ) และอย่างละ ๙ ชุด (โดยวิธีพิเศษ) 
  ๒. ลําดับหมายเลขเอกสารผลงานทางวิชาการให้ตรงกับแบบ ก.พ.อ.๐๓  
  ๓. ตรวจสอบชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการแต่ละเรื่องในแบบ ก.พ.อ.๐๓ ใหต้รงกับช่ือเรื่องใน 

           เอกสารผลงานทางวิชาการ 
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ก.พ.อ.๐๓ และหลักฐานต่างๆ ให้ตรงตามแบบตรวจสอบ  

              รายการเอกสาร (check list) 
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ลงช่ือ...................................................... 
(.............................................................) 
   ผู้เสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
วันที่...........เดือน....................ปี.............. 

 
สําหรบัคณะ/วิทยาลัย  (เอกสารที่ต้องส่งกองการเจ้าหน้าที่) 

 ๑. บันทึกข้อความต้นฉบับที่ผู้ขอยื่นขอรับการประเมินผลการสอน ที่ประทับรับเรื่องเรียบร้อย 
๒. บันทึกข้อความต้นฉบับที่ผู้ขอยื่นเรื่องขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ที่ประทับรับเรื่อง  
    เรียบร้อย 

 ๓. ผลประเมินการสอนของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามแบบประเมินผลการสอน  
 ๔. ผลประเมินเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน / หรือสื่อการสอน ตามแบบประเมิน  
     เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน 

 ๕. คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน / เอกสารประกอบการสอน / เอกสาร 
     คําสอน / หรือสื่อการสอน  

๖. เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอน / หรือสื่อการสอน อย่างละ ๖ ชุด (โดยวิธีปกติ)   
    และอย่างละ ๙ ชุด (โดยวิธีพิเศษ) 
๗. เอกสารหลกัฐาน / แบบรบัรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / และผลงานทางวิชาการ อย่างละ ๖ ชุด    
    (โดยวิธีปกติ) และอย่างละ ๙ ชุด (โดยวิธีพิเศษ) 
๘. เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง 
๙. CD-ROM แบบ ก.พ.อ.๐๓ หรือส่งไฟล์มาที่อีเมล์นางกาญจนา สาธร 
    najakanp@gmail.com  (ไฟล ์word) 
๑๐. ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมคร้ังที่................... 
    เมื่อวันที่................................... 

 
เจ้าหน้าที่บุคคลของคณะ/วิทยาลัย ได้ตรวจรับถูกต้องตามที่แจ้งมา 
 

          ลงช่ือ………………………….………… 
       (..........................................................) 
         ตําแหน่ง........................................... 
      วันที่...........เดือน....................ปี.............. 
 

เอกสารแนบทา้ย check list 
รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมลูที่ ก.พ.อ. รับรอง ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
    - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) 
               (select ebscohost and then academic search premier) 
    - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
   - BIOSIS (http://www.biosis.org) 
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หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๕ 
 

   - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
   - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
   - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
   - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 
     (select ebscohost and then H.W.Wilson) 
   - Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
   - Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
   - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
   - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
   - MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
   - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
   - Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
   - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
   - SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
   - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
   - Social Science Research Network     
     (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
   - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index — TCI) 
เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุม่ที่ ๑ และกลุม่ที่ ๒  
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
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หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  
 

 

 

 

 

  

ข้อบังคบั ว่าดว้ยการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกีย่วข้องกับ

การขอกําหนดตําแหนง่ทางวชิาการ 

 

  
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วาดวย  การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

....................................... 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกาํหนดตําแหนง 
ทางวิชาการ  อาศัยตามความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวธิีการพิจารณาแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีในคราว
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 

 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ”  

 ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป  

 ขอ  ๓  ในขอบังคับนี้  
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา         สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 “มหาวิทยาลัย”     หมายความวา         มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 “คณะ”   หมายความวา         คณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัย  
                                                                   อุบลราชธานี และใหหมายความรวมถึงหนวยงาน 
                                                                   ภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย 
                                                                   สภามหาวิทยาลัย           
 “คณะกรรมการ”        หมายความวา         คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   
                                                                   ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
 “คณบดี”         หมายความวา         คณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลยั 
 “คณะอนุกรรมการ”     หมายความวา         คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และ 
                                                                   ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร 
                                                                   คําสอน หรือสื่อการสอน 
 

/ขอ  ๔.  ผูที่… 
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ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วาดวย  การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

....................................... 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกาํหนดตําแหนง 
ทางวิชาการ  อาศัยตามความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวธิีการพิจารณาแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีในคราว
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 

 ขอ  ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ”  

 ขอ  ๒  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป  

 ขอ  ๓  ในขอบังคับน้ี  
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา         สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 “มหาวิทยาลัย”     หมายความวา         มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 “คณะ”   หมายความวา         คณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัย  
                                                                   อุบลราชธานี และใหหมายความรวมถึงหนวยงาน 
                                                                   ภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย 
                                                                   สภามหาวิทยาลัย           
 “คณะกรรมการ”        หมายความวา         คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   
                                                                   ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
 “คณบดี”         หมายความวา         คณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลยั 
 “คณะอนุกรรมการ”     หมายความวา         คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และ 
                                                                   ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร 
                                                                   คําสอน หรือส่ือการสอน 
 

/ขอ  ๔.  ผูที่… 
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๒

ขอ ๔  ผูที่จะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  อันไดแก  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารยตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑและวิธกีารพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ผลการสอน ใหถือปฏิบัตติามประกาศมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑและวธิีการประเมิน 
ผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือส่ือการสอนเพื่อประกอบการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ขอ ๕  ใหสภามหาวิทยาลยัแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ” ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ประกาศ ก.พ.อ. กําหนด  
 สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตัง้คนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการดวยก็ได 
 เลขานุการและผูชวยเลขานกุารพนจากตําแหนงตามวาระของกรรมการ   

 ขอ ๖  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง  ๔  ป แตอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได  

 ขอ ๗  ประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงตามความในขอ ๖ แลว ใหพนจากตําแหนงเม่ือ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามประกาศ ก.พ.อ.  
(๔) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนจากตําแหนง 

 กรณีประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้บุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ ก.พ.อ กําหนดภายใน ๖๐ วันนบัจากวันพนตาํแหนง  และใหผูนั้นอยูในตาํแหนงเพียง
เทากับวาระทีเ่หลืออยูของผูซึ่งตนแทน  แตกรณีกรรมการวาระการดาํรงตําแหนงเหลือนอยกวา ๑๘๐ วัน และ
หรือมีจํานวนกรรมการไมนอยกวา ๖ คน จะไมแตงตั้งใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได  

ขอ ๘ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุมของ
กรรมการทั้งหมด  

ถาประธานไมอยูในที่ประชมุหรือไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ได ใหกรรมการที่ประธานมอบหมายทําหนาที่
แทน ถาไมมีการมอบหมายหรือมีการมอบหมาย แตกรรมการที่ไดรับมอบหมายไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน 

การลงมติของที่ประชุมใหถอืเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 

 ขอ ๙  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังน้ี  
    (๑) ออกประกาศ หลักเกณฑ และแนวปฏิบตัิทีเ่ก่ียวกับการขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการ  
    (๒) เสนอแนะมหาวิทยาลัยในการออกขอบังคับ หรือระเบียบ ทีเ่ก่ียวกับการขอกําหนด 

ตําแหนงทางวิชาการ 
(๓) แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
/(๔) แตงตั้ง... 

 

๓

    (๔) แตงตัง้อนุกรรมการ เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
    (๕) หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ขอ ๑๐  คุณสมบัติและจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานวชิาการในสาขา 
ตางๆ ใหเปนไปตามที่ประกาศ ก.พ.อ. กําหนด  

ขอ ๑๑  คณะกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมนิผลงานทางวิชาการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณมีสิทธิไดรับคาตอบแทน และเบีย้ประชุม และใหเลขานุการคณะกรรมการ และ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม    
 อัตราคาตอบแทน และเบีย้ประชุม ตามวรรคหนึ่งใหมหาวิทยาลัยกาํหนดและจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย  

 ขอ ๑๒  การกําหนดวันแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงทางวิชาการ ใหถือวันที่สํานักงานเลขานุการคณะ 
รับเร่ือง เปนวนัแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ยกเวนกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
เห็นสมควรใหผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสงเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมหรือใหแกไขปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยจะถือวันที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการยื่นผลงานเพิ่มเติม หรือที่แกไขปรับปรุงเปนวนั
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

กรณีแกไขปรบัปรุงผลงาน ใหแกไขปรับปรุงเฉพาะหนงัสือและตําราเทานั้น และผูขอตองดําเนินการ
ภายใน ๙๐ วนันับแตวันที่ไดรับแจง ยกเวนกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาแลว 
มีความเห็นใหแกไขไดอีกครั้ง ทั้งนี้ไมเกิน ๙๐ วัน 

 ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามขอบังคับนี้ หรือการดําเนินการอื่นใดที่ไมระบุไวในขอบังคับ
นี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชีข้าด 

 ขอ ๑๔  ใหประธานคณะกรรมการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
       
 
               จอมจิน  จันทรสกุล 
       (ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล)  
                                              นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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๓

    (๔) แตงตัง้อนุกรรมการ เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
    (๕) หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ขอ ๑๐  คุณสมบัติและจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานวชิาการในสาขา 
ตางๆ ใหเปนไปตามที่ประกาศ ก.พ.อ. กําหนด  

ขอ ๑๑  คณะกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณมีสิทธิไดรับคาตอบแทน และเบีย้ประชุม และใหเลขานุการคณะกรรมการ และ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม    
 อัตราคาตอบแทน และเบีย้ประชุม ตามวรรคหนึ่งใหมหาวิทยาลัยกาํหนดและจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย  

 ขอ ๑๒  การกําหนดวันแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงทางวิชาการ ใหถือวันที่สํานักงานเลขานุการคณะ 
รับเร่ือง เปนวนัแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ยกเวนกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
เห็นสมควรใหผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสงเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมหรือใหแกไขปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยจะถือวันที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการยื่นผลงานเพิ่มเติม หรือที่แกไขปรับปรุงเปนวนั
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

กรณีแกไขปรบัปรุงผลงาน ใหแกไขปรับปรุงเฉพาะหนงัสือและตําราเทานั้น และผูขอตองดําเนินการ
ภายใน ๙๐ วนันับแตวันที่ไดรับแจง ยกเวนกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาแลว 
มีความเห็นใหแกไขไดอีกครั้ง ทั้งนี้ไมเกิน ๙๐ วัน 

 ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามขอบังคับน้ี หรือการดําเนินการอื่นใดที่ไมระบุไวในขอบังคับ
นี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชีข้าด 

 ขอ ๑๔  ใหประธานคณะกรรมการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
       
 
               จอมจิน  จันทรสกุล 
       (ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล)  
                                              นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ๓๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วาดวย  การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

........................... 
  เน่ืองจาก ก.พ.อ.ไดออกประกาศหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เพ่ือให
การปฏิบัตใินเรื่องดังกลาวเปนไปตามมาตรฐาน ก.พ.อ.   
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญตัิ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. 2551 
มาตรา ๑๕(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และมติสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชมุ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงออก
ขอบังคับวาดวยการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑ ขอบังคบันี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”  
  ขอ ๒ ขอบังคบันี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอ ๔ วรรคหนึ่ง แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๕๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “การแตงตั้งบคุคลใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยกาํหนด” 
  ขอ ๔ ใหประธานคณะกรรมการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี ้
 
    ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

จอมจิน    จันทรสกุล 
         นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณา 

แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
................................... 

 
  เพื่อให้การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ อันได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐   
           ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ” 
 ข้อ ๒   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓   ในประกาศนี้ 

“ก.พ.อ.” หมายถึง   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๑๑  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“ประกาศ ก.พ.อ.”    หมายถึง   ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่๒)                                       
พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือฉบับอ่ืนๆทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
  “ข้อบังคับ”  หมายถึง  ข้อบงัคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การขอกําหนด                          
ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  “มหาวิทยาลัย”     หมายถึง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  “คณะ”       หมายถึง  คณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 
ให้หมายความรวมถึงหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย                                          
  “สถาบันสมทบ”      หมายถึง  สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันร่วม”      หมายถึง  สถาบันร่วมของมหาวิทยาลัย    
 

/“คณะกรรมการ”... 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 59



๒

        “คณะกรรมการ”      หมายถึง  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการซึ่งแต่งต้ังโดย                          
สภามหาวิทยาลัย 
  “คณบดี”              หมายถึง   คณบดีหรือผูอํ้านวยการสํานัก สถาบัน หรือหน่วยงานภายในที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย 
  “คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง   คณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน 
  “ตําแหน่งทางวิชาการ” หมายถึง   ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
และตําแหน่งศาสตราจารย์ 
  “ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง”  หมายถึง  ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
  “หลักสูตรของมหาวิทยาลัย” หมายถึง หลักสูตรประจําของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบ 
ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และหลกัสูตรประจําทางวิชาชีพของคณะที่ได้รับการรับรองจาก                                     
สภาวิชาชีพตามกฎหมาย 
  “ภาระงานสอน” หมายถึง งานสอนภาคบรรยาย งานสอนภาคปฏิบัติ งานควบคุมภาคสนาม งาน
ควบคุมหรือทีป่รึกษาโครงงาน งานควบคุมหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานควบคุมหรือที่ปรึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือ
งานลักษณะอื่น ในรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าใน
ฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยตามที่คณะกําหนด 
 ข้อ  ๔  ผูท้ี่จะเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทาง
วิชาการ  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามท่ีกําหนดในประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ หรือฉบับอ่ืนๆ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
         จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สําหรับผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 
   (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ 
ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่ง
ฉบับ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
      (๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของ
ตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า  
       (๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิ
มนุษยชน 
      (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความ
เสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทาง
วิชาการ 
    (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 ข้อ  ๕  ให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร 
คําสอน หรือสือ่การสอน โดยมีคุณสมบัติ และองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 

/(๑) คณบดี... 

๓

  (๑) คณบดี        เป็นประธานอนุกรรมการ 
  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ โดยคัดสรรจากบัญชี 

    รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด และต้องไม่เป็น 
    บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ขอประเมินฯ และ 
    มีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ  
    และการดําเนินการอยู่ในชั้นความลับ จํานวน  ๑ คน เป็นอนุกรรมการ 
(๔) ผู้แทนกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

               ที่ได้รับมอบหมาย ๑ คน    เป็นอนุกรรมการ 
(๔) รองคณบดฝี่ายวิชาการ หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย เป็นอนุกรรมการ 
(๕) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ 
     ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร    เป็นอนุกรรมการ 
(๖) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล   เป็นเลขานุการ 

 ให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้งอนุกรรมการตาม (๒) และในกรณทีี่ไม่มีการแบ่งภาควิชา/สาขาวิชา 
ตาม (๕) ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ  
เป็นอนุกรรมการแทน 
 ในกรณีที่คณบดีเป็นผู้เสนอขอกําหนดตําแหนง่  ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธานอนุกรรมการแทน 
 ข้อ  ๖  ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ด้านความรู้
ความสามารถที่พึงประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. และมหาวิทยาลยักําหนด 

ข้อ  ๗  หลกัเกณฑ์การประเมินผลการสอน 
         แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน พิจารณาจากเอกสาร/หลกัฐาน ดังนี้ 

(๑) เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาํสอน หรือสื่อการสอน ซึ่งผู้เสนอขอกําหนด 
ตําแหน่งต้องจัดทําให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้าย สําหรับการเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งนั้น ๆ 
                    (๒) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แผนการสอน เอกสารประกอบการ
บรรยายหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน เกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 
และอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

(๓) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินการสอน ได้แก่ ประมวลการให้ขอ้มูลการสอนโดย 
นักศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ / หรือ โดยคณาจารย์ผู้ร่วมสอน และ/หรือโดยประธานหลักสูตรหรอื
กรรมการบริหารหลักสูตร ที่ได้รับมอบหมาย ๑ คน 

 

 ข้อ ๘  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการประเมินผลการสอน มีดังต่อไปนี้ 
                   ๘.๑ ใหผู้้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง จัดเตรียมหลักฐานทางเอกสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ 
ประเมินตามข้อ ๗ (๑) และขอ้ ๗ (๒)  เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามที่คณะกําหนด  เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ภาระงานสอนว่า ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง มีผลงานถูกต้องตามเกณฑ์ และ 
ก่อนยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวพร้อมเอกสารขอรับการประเมินต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบุคคลของคณะตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการต่อไป 
         ๘.๒ ใหผู้้บังคับบัญชาจัดเตรียมหลักฐานทางเอกสารตามข้อ ๗ (๓) เพื่อประกอบการประเมิน 
ผลการสอน 

/๘.๓ ใหค้ณะอนุกรรมการ... 
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๓

  (๑) คณบดี        เป็นประธานอนุกรรมการ 
  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ โดยคัดสรรจากบัญชี 

    รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด และต้องไม่เป็น 
    บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ขอประเมินฯ และ 
    มีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ  
    และการดําเนินการอยู่ในชั้นความลับ จํานวน  ๑ คน เป็นอนุกรรมการ 
(๔) ผู้แทนกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

               ที่ได้รับมอบหมาย ๑ คน    เป็นอนุกรรมการ 
(๔) รองคณบดฝี่ายวิชาการ หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย เป็นอนุกรรมการ 
(๕) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ 
     ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร    เป็นอนุกรรมการ 
(๖) เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านบุคคล   เป็นเลขานุการ 

 ให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้งอนุกรรมการตาม (๒) และในกรณทีี่ไม่มีการแบ่งภาควิชา/สาขาวิชา 
ตาม (๕) ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ  
เป็นอนุกรรมการแทน 
 ในกรณีที่คณบดีเป็นผู้เสนอขอกําหนดตําแหนง่  ให้อธิการบดีแต่งต้ังรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธานอนุกรรมการแทน 
 ข้อ  ๖  ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ด้านความรู้
ความสามารถที่พึงประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. และมหาวิทยาลยักําหนด 

ข้อ  ๗  หลกัเกณฑ์การประเมินผลการสอน 
         แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน พิจารณาจากเอกสาร/หลกัฐาน ดังนี้ 

(๑) เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาํสอน หรือสื่อการสอน ซึ่งผู้เสนอขอกําหนด 
ตําแหน่งต้องจัดทําให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้าย สําหรับการเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งนั้น ๆ 
                    (๒) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แผนการสอน เอกสารประกอบการ
บรรยายหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน เกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 
และอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

(๓) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินการสอน ได้แก่ ประมวลการให้ขอ้มูลการสอนโดย 
นักศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ / หรือ โดยคณาจารย์ผู้ร่วมสอน และ/หรือโดยประธานหลักสูตรหรอื
กรรมการบริหารหลักสูตร ที่ได้รับมอบหมาย ๑ คน 

 

 ข้อ ๘  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการประเมินผลการสอน มีดังต่อไปนี้ 
                   ๘.๑ ใหผู้้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง จัดเตรียมหลักฐานทางเอกสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ 
ประเมินตามข้อ ๗ (๑) และขอ้ ๗ (๒)  เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่คณะกําหนด  เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ภาระงานสอนว่า ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง มีผลงานถูกต้องตามเกณฑ์ และ 
ก่อนยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวพร้อมเอกสารขอรับการประเมินต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบุคคลของคณะตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการต่อไป 
         ๘.๒ ใหผู้้บังคับบัญชาจัดเตรียมหลักฐานทางเอกสารตามข้อ ๗ (๓) เพ่ือประกอบการประเมิน 
ผลการสอน 

/๘.๓ ใหค้ณะอนุกรรมการ... 
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๔

        ๘.๓ ใหค้ณะอนุกรรมการประชุมประเมินผลการสอน  และประเมินเอกสารประกอบการสอน  
หรือเอกสารคําสอน  หรือสือ่การสอนของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งนั้นๆ  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
         ๘.๔ ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง ต้องมีผลการประเมินการสอนจากคณะอนุกรรมการอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้ 

   (๑) ตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องไม่ตํ่ากว่าระดับชํานาญ 
(๒) ตําแหน่งรองศาสตราจารย์   ต้องไม่ตํ่ากว่าระดับชํานาญพิเศษ 
(๓) ตําแหน่งศาสตราจารย์        ต้องอยู่ในระดับเช่ียวชาญ 

ทั้งนี้ ให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้ระบุผลการประเมินในแบบ ก.พ.อ. ๐๓ ส่วนที่ ๓  หรือ 
แบบ ก.พ.อ. ๐๔ ส่วนที ่๒ แล้วแต่กรณ ี
        ๘.๕ ใหป้ระธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนแจ้งผลการประเมินผลการสอนต่อผู้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทราบ กรณกีารประเมินผลการสอนไม่ผา่นเกณฑ์ให้สามารถยื่นใหม่ได้ 
 ข้อ ๙  ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   
 
 
               วราวุธ     สุมาวงศ ์
        (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์)  
             ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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๕

เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ 

เอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบคุคลให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
...................................... 

 
๑.    ขั้นตอนการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน  เอกสารคาํสอน หรอืสื่อการ

สอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบคุคลให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  เสนอขอ  เสนอแบบ ก.พ.อ.๐๓ พร้อมหลักฐานทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนยื่น
ขอรับการประเมินผลการสอนตามที่กําหนดต่อคณะอนุกรรมการ โดยผา่นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบตามที่คณะกําหนด  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ภาระงานสอนว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  มี
ผลงานถูกต้องตามเกณฑ์ และประเมินผลการสอนในชั้นต้น ว่า ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ มีผล
การสอนอยู่ในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ) 

๒.  เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ 
     - รับเรื่องจากผู้เสนอขอ และเสนอคณบดีแต่งต้ังอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ  ที่มคีุณสมบัติและ
องค์ประกอบ  ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด แล้วส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ 
       

๓.   คณะอนกุรรมการประเมินผลการสอน และประเมนิเอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอน หรือ 
สื่อการสอน  พิจารณาดําเนินการ 
     -  ประชุมประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน  
        ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด 
     -  สรุปผลการประเมิน และรายงานผล  
      

๔.   สํานักงานเลขานุการคณะ 
     - แจ้งผลการประเมินผลการสอนให้ผู้เสนอขอทราบเพื่อจัดส่งผลงานทางวิชาการ 
     - เจ้าหน้าที่ประทับตรารับเรื่องที่ผู้เสนอขอส่งผลงานทีค่รบถ้วน ส่งเรือ่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคคล  
       ตรวจสอบ คุณสมบัติและความครบถว้นของเอกสารให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย 
       กําหนดแล้ว  
     - ใหส้่งเรื่องไปยังงานการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย  โดยวิธีลับ 
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๖

เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน   หรือเอกสารคําสอน หรือ

สื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
...................................... 

 ๒.  แบบประเมินผลการสอน 
          แบบ ผกส. หน้า ๑ 

แบบประเมนิผลการสอน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

........................... 
ชื่อ – สกุล ผู้เสนอผลงาน.........................................................................................……….…………..........……………… 
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา………………………คณะ/วิทยาลัย……..........................……………..……..................…………. 
เสนอขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ..................................................(ผูช้่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์)  
ในสาขาวิชา…………………………………………..………............................................................................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
๕ 

คะแนน  

ดีมาก 
๔  

คะแนน 

ดี 
๓ 

คะแนน 

พอใช้ 
๒  

คะแนน 

ต้องปรับปรุง 
๑  

คะแนน 
๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผลการ 
    สอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอ   
    เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน  
    (ตามคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ) 

     

๒. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์  
   วิจารณ์ในวิชาที่สอน 

     

๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ  
   เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและคิดตามการสอน 
   ตลอดเวลา และให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น ใช้ 
   ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างสอดแทรกประสบการณ์  
   ใช้คําถามเพื่อให้ผู้เรียนคิด ตอบคําถามให้เข้าใจได้ 
   อย่างชัดเจน 

     

๔. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของ 
   วิชาท่ีเรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     

๕. มีการแนะนําให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลท่ีจะค้นคว้า  
   ศึกษาเพิ่มเติม  

     

๖. มีการจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน 
   ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

     

 
๗/มีความสามารถ... 
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๗

แบบ ผกส. หน้า ๒ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
๕  

คะแนน 

ดีมาก 
๔  

คะแนน 

ดี 
๓ 

คะแนน 

พอใช้ 
๒ 

คะแนน 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

คะแนน 
๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ 
    ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี 

     

๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของ 
   ผู้เรียนในวิชาที่สอน เช่น  คําถามที่ตรงจุดมุ่งหมาย    

     

๙. มีจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์ ตามประกาศ  
   ก.พ.อ. ได้แก่ ยึดม่ันในสิ่งที่ถูกต้อง ชื่อสัตย์และ 
   รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติอย่าง  
   ไม่เป็นธรรม 

     

คะแนนรวม 
     

คะแนนรวมเฉลี่ย 
 

 
ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………....…………………………..............................……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
.........................................………......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
 

 
๑.  สรุปผลการประเมิน 

คะแนน ไม่ต่ํากว่า  ๔.๐๐   (    ) อยู่ในระดับเชี่ยวชาญ 
คะแนน ไม่ต่ํากว่า  ๓.๕๐   (    ) อยู่ในระดับชํานาญพิเศษ 
คะแนน ไม่ต่ํากว่า  ๓   (    ) อยู่ในระดับชํานาญ  
โดยการคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นผลการตัดสิน 

 
 

/๒. ผลการประเมิน......    
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๘

แบบ ผกส. หน้า ๓ 
 
๒.  ผลการประเมิน  
 
 - คณะอนุกรรมการ ได้ประเมินแล้วมีความเห็นว่า (นาย/นาง/นางสาว ............................................) 
มีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยระดับ ...............ซึ่งมีความ .............................(ชํานาญ / ชํานาญพิเศษ /เช่ียวชาญ) ... 
ในการสอน  จงึพิจารณาให้ 
  (    ) ผ่านตามเกณฑ์ 

(    ) ไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
 
 จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณา 
 
 

      ลงชื่อ……………………………………ประธานอนุกรรมการ 
(.............................................) 

 
ลงชื่อ..................................................อนุกรรมการ 

(…………………………………) 
 

      ลงชื่อ..........................................………อนุกรรมการ 
(…..…………………………..) 

 
                                           ลงชื่อ...................................................อนกุรรมการ 

(..........................................) 
 

      ลงชื่อ...............................................…..อนกุรรมการ 
(………..…………………………..) 

 
                                          ลงชื่อ ................................................เลขานุการ 

(........................................) 
                                           

 วันที่ ..................................................           
 
 

 
 

/คําช้ีแจงแบบประเมิน... 
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๙

แบบ ผกส. หน้า ๔ 
คําชี้แจงแบบประเมนิผลการสอน 

 
๑. แบบประเมินผลการสอนนี้กําหนดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
๒. ให้ผู้ขอรับการประเมินการสอนกรอกแบบประเมินส่วนที่ ๑ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

๑)  เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาํสอน หรือสื่อการสอน ซึ่งผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง 
     ต้องจัดทําให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนดในประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้าย สําหรับ 
     การเสนอขอกําหนดตําแหน่งนั้น ๆ  
๒) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แผนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย หรือ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน เกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 
และอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 

๓) ให้ผู้บังคับบัญชา จัดเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินการสอน ได้แก่ ประมวลการให้ข้อมูล
การสอนโดยนักศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลยักําหนด และ / หรือ โดยคณาจารย์ผู้ร่วมสอน และ/หรอื
โดยประธานหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ได้รับมอบหมาย ๑ คน 

๓. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือ 
     สื่อการสอน เป็นผู้ประเมนิตามรายการที่กําหนด ซึ่งเป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพการสอน คุณธรรมและ 
     จริยธรรมของผู้สอนที่ดี 
๔. กําหนดให้รายการประเมินทุกข้อมีค่าคะแนนเท่ากัน และระดับของการประเมินแต่ละรายการมี ๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ๕      หมายถึง   ดีเด่น 
ระดับ  ๔     หมายถึง   ดีมาก 
ระดับ  ๓     หมายถึง    ดี   
ระดับ  ๒     หมายถึง    พอใช้ 
ระดับ  ๑     หมายถึง    ต้องปรับปรุง 

๕. เกณฑ์ผ่านประเมิน คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการกําหนด ดังนี้ 
๑)  ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ จะต้องผ่านการประเมินผลการสอนในระดับค่าคะแนน   
    เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐  จงึจะถือว่ามีความชํานาญในการสอน 
๒)  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จะต้องผ่านการประเมินผลการสอนในระดับค่าคะแนน   
    เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐  จึงจะถือว่ามีความชํานาญพิเศษในการสอน 
๓)  ตําแหน่งศาสตราจารย์ จะต้องผ่านการประเมินผลการสอนในระดับค่าคะแนน   
    เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๔.๐๐  จงึจะถือว่ามีความเชี่ยวชาญในการสอน 

๖. เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ประเมินแล้ว ให้ส่งแบบประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

 
....................................... 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 67



๑๐

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ 

เอกสารคําสอน  หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
...................................... 

 ๒.  แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารคําสอน 
                 แบบ อปส. หรือ อส. หน้า ๑  

แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารคําสอน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

............................... 
ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน..................................................................................................................................................... 
สังกัดภาควิชา /สาขา...........................................................................คณะ /วิทยาลัย..................................................... 
เสนอขอกําหนดตําแหน่ง..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์...)    ในสาขาวิชา..........(.ระบุในวงเล็บเชี่ยวชาญด้าน....)  
วิชา ........................................................................................................................(ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อเรื่อง....) 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเด่น 
๕ คะแนน 

ดีมาก 
๔ คะแนน 

ดี 
๓  คะแนน 

พอใช้ 
๒ คะแนน 

ต้องปรับปรุง 
๑ คะแนน 

๑. ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา      
๒. ความครอบคลุมรายวิชา หรือหลักสูตร      
๓. การจัดลําดับเนื้อหา      
๔. รูปแบบในการเขียน      
๕. การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการสอน 
   หรือเอกสารคําสอน 

     

๖. ความถูกต้องในการใช้ภาษา      
๗. การเสนอแนวคิดของตนเอง      
๘. คุณค่าของเอกสารประกอบการสอนหรือ 
   เอกสารคําสอน 

     

            สรุปผลงานโดยภาพรวม      
ความเห็นอ่ืน ๆ 
.................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ผู้ประเมิน…………………………………… 
             (................................................) 
     ตําแหน่ง .................................................. 
                                         วันที่ ..................................................           
 
หมายเหตุ  ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
                หรือสื่อการสอน 

 
 

/คําอธิบายแบบประเมิน.... 
 

๑๑

แบบ อปส. หรือ อส. หนา้ ๒  
 

คําอธบิายแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาํสอน  
  
เอกสารประกอบการสอน   

คํานยิาม       ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ 
                   สถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็น 
           เครื่องมือสําคัญของผูส้อนในการใชป้ระกอบการสอน 
รูปแบบ         เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน  
                   หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอยีดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้  
                   เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ 
                   เอกสารที่เกี่ยวเน่ือง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) เป็นต้น   
                       ทั้งนี้  หากนําเสนอในรูปแบบ  Power point ควรมรีายละเอียด คําอธิบายความ 
                   เช่ือมโยงให้ชัดเจน  
การเผยแพร่   อาจเป็นเอกสารที่จัดทําเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่น ๆ เช่น  
                   ซีดีรอมที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว 

 
เอกสารคําสอน 

คํานยิาม        ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึง่ ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที ่
สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้น 
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็น 
เครื่องมือสําคัญของผู้เรียนทีน่ําไปศึกษาด้วยตนเอง หรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนการ 
สอนในวิชานั้น ๆ 

รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย  
                        แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมสีิ่งต่างๆ  
                    ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายช่ือบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ 
                    เอกสารที่เกีย่วเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) ภาพเลื่อน (Slide) ตัวอย่าง 
                    หรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิง 
                    เพ่ือขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานกุรมที่ทันสมัย 
การเผยแพร ่ ต้องได้รับการจัดทําเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรอืสื่ออื่นๆ  

ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คําสอน” ใหแ้กผู่้เรียนในวิชานั้นๆ มาแล้ว 
 
 
 
 
 

/เกณฑ์การประเมิน.... 
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๑๑

แบบ อปส. หรือ อส. หนา้ ๒  
 

คําอธบิายแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาํสอน  
  
เอกสารประกอบการสอน   

คํานยิาม       ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ 
                   สถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็น 
           เครื่องมือสําคัญของผูส้อนในการใชป้ระกอบการสอน 
รูปแบบ         เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน  
                   หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอยีดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้  
                   เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ 
                   เอกสารที่เกี่ยวเน่ือง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) เป็นต้น   
                       ทั้งนี้  หากนําเสนอในรูปแบบ  Power point ควรมรีายละเอียด คําอธิบายความ 
                   เช่ือมโยงให้ชัดเจน  
การเผยแพร่   อาจเป็นเอกสารที่จัดทําเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่น ๆ เช่น  
                   ซีดีรอมที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว 

 
เอกสารคําสอน 

คํานยิาม        ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที ่
สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้น 
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็น 
เครื่องมือสําคัญของผู้เรียนทีน่ําไปศึกษาด้วยตนเอง หรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนการ 
สอนในวิชานั้น ๆ 

รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย  
                        แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมสีิ่งต่างๆ  
                    ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายช่ือบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ 
                    เอกสารที่เกีย่วเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) ภาพเลื่อน (Slide) ตัวอย่าง 
                    หรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิง 
                    เพ่ือขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานกุรมที่ทันสมัย 
การเผยแพร ่ ต้องได้รับการจัดทําเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรอืสื่ออ่ืนๆ  

ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คําสอน” ใหแ้กผู่้เรียนในวิชานั้นๆ มาแล้ว 
 
 
 
 
 

/เกณฑ์การประเมิน.... 
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๑๒

แบบ อปส. หรือ อส. หนา้ ๓ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 
 ๑. ความถูกต้องและความทนัสมัยของเนื้อหา  หมายถึง  เนื้อหา ทฤษฎี  สูตร กฎ การทดลอง  
        ข้อมูล การตีความหมาย  หลักฐานการอ้างอิง  ศักราช ฯลฯ  ถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์ใน 
        สาขาวิชานั้น และเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน 
     ๒. ความครอบคลุมรายวิชาหรือหัวข้อภาระงานสอน  หมายถึง เอกสารประกอบการสอน  หรือ 
        เอกสารคําสอน ฉบับน้ีครอบคลุมทุกหัวเรื่องที่เป็นสาระสําคัญของรายวิชา หรือหัวข้อที่ผู้ขอกําหนด 
        ตําแหนง่เป็นผู้สอน 
     ๓. การจัดลําดับเนื้อหา  หมายถึง  การจัดลําดับข้ันตอนในการเสนอเนื้อหาที่จะสอนทําให้เข้าใจง่าย 
     ๔.  รูปแบบในการเขยีน  หมายถึง การนําเสนอเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการอธิบายวิชาที่ตนสอน  
         ควรประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย อาจมีสิ่งต่างๆ สามารถสื่อความหมายได้ดี ซึ่งอาจมีภาพ  
         แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) ตาราง ภาพเลื่อน (Slide) ควรอธิบายความเชื่อมโยงให้ชัดเจน  
         มีรายละเอียดเพ่ือให้เข้าใจ ตลอดจนความประณีตในการจัดวรรคตอน มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ 
         ถูกต้อง มีแบบแผนในการเขียนอ้างอิง จัดทําบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้อย่างครบถ้วน 
     ๕. การศึกษาคน้คว้าเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน หมายถึง การศึกษาค้นคว้า ตํารา  
         หนังสอื เอกสาร และงานวิจัยที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชานั้น หรือให้ผู้อ่านได้มี 
         ความรู ้และสามารถสบืค้นเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวาง 
      ๖.  ความถูกต้องในการใช้ภาษา หมายถึง การใช้สํานวนในการเขียนเป็นแบบแผนของภาษาไทย 
         ใช้ศัพทบั์ญญัติ และใชศ้ัพท์เทคนิคถกูต้องตามหลักวิชาการ 
     ๗. การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การสอดแทรกความคิดเห็นเพิ่มเติม อาจจะเป็นข้อ 
         วิพากษ์วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ การประยุกต์ เนื้อหาสาระต่างๆ คําสรุป รวมทั้งแนวคิดและความรู้ใหม ่
         ที่เกิดจากวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

๘. คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาํสอน หมายถึง ความสําคัญ ความน่าเช่ือถือและ 
   ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน  ในการนําไปใช้ประกอบการสอนหรือ 
   สื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและสามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ 

 
สรุปผลงานโดยภาพรวม  หมายถึง การสรปุโดยรวมจากข้อ ๑ – ๘ ความสําคัญของแต่ละหัวข้อ  
ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้ประเมิน 

 
 

.................................. 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ 

เอกสารคําสอน  หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
...................................... 

 ๓.  แบบประเมินสื่อการสอน 
         แบบ สก. หนา้ ๑ 

แบบประเมินสื่อการสอน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

(สําหรับขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์) 
................................... 

ชื่อ – สกุล ผู้ขอรับการประเมิน............................................................................................................................................. 
สังกัดภาควิชา /สาขา..........................................................................คณะ /วิทยาลัย......................................................... 
เสนอขอกําหนดตําแหน่ง...............(ศาสตราจารย์...)     ในสาขาวิชา.............................(...ระบุในวงเล็บเชี่ยวชาญด้าน....)  
วิชา ........................................................................................................................(ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อเรื่อง....) 
 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีเด่น 
๕ 

คะแนน 

ดีมาก 
๔  

คะแนน 

ดี 
๓ 

คะแนน 

พอใช้ 
๒ 

คะแนน 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

คะแนน 
๑.  เนื้อหา      
๒.  การนําเสนอเนื้อหา      
๓.  การเรียงลําดับเนื้อหา      
๔.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการออกแบบ      
            สรุปผลงานโดยภาพรวม      
 
ความเห็นอ่ืน ๆ 
.................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

ผู้ประเมิน…………………………………… 
             (................................................) 
     ตาํแหน่ง .................................................. 
                                           วันที่ ..................................................          
  
หมายเหตุ  ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
                หรือสื่อการสอน 
 
 

/คําอธิบาย...... 
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๑๓

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ 

เอกสารคําสอน  หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
...................................... 

 ๓.  แบบประเมินสื่อการสอน 
         แบบ สก. หนา้ ๑ 

แบบประเมินสื่อการสอน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

(สําหรับขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์) 
................................... 

ชื่อ – สกุล ผู้ขอรับการประเมิน............................................................................................................................................. 
สังกัดภาควิชา /สาขา..........................................................................คณะ /วิทยาลัย......................................................... 
เสนอขอกําหนดตําแหน่ง...............(ศาสตราจารย์...)     ในสาขาวิชา.............................(...ระบุในวงเล็บเชี่ยวชาญด้าน....)  
วิชา ........................................................................................................................(ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อเรื่อง....) 
 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีเด่น 
๕ 

คะแนน 

ดีมาก 
๔  

คะแนน 

ดี 
๓ 

คะแนน 

พอใช้ 
๒ 

คะแนน 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

คะแนน 
๑.  เนื้อหา      
๒.  การนําเสนอเนื้อหา      
๓.  การเรียงลําดับเนื้อหา      
๔.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการออกแบบ      
            สรุปผลงานโดยภาพรวม      
 
ความเห็นอ่ืน ๆ 
.................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

ผู้ประเมิน…………………………………… 
             (................................................) 
     ตําแหน่ง .................................................. 
                                           วันที่ ..................................................          
  
หมายเหตุ  ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
                หรือสื่อการสอน 
 
 

/คําอธิบาย...... 
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๑๔

แบบ สก. หนา้ ๒ 
  คําอธิบายการประเมินสื่อการสอน 
 

คํานยิาม ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนใหเ้ห็น 
                    เน้ือหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบ 
                    การสอน เอกสารคําสอน จนมีความสมบูรณ์กว่า จัดเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้เรียนที่จะนําไป 
                    ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ   
รูปแบบ     เป็นผลิตภัณฑ์  หรือสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการเรียนการสอน  เชน่  แบบทดสอบการจัดกิจกรรมการ 
                    เรียนรู ้ บทเรียนสําเร็จรูปนําเสนอในลักษณะสิ่งพิมพ์  ชุดการสอน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
                    ช่วยสอน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  บทเรยีนออนไลน์ หรือ e – learning   ตลอดจนเอกสาร 
                    คําบรรยายหรือคู่มือปฏิบัติการที่ได้ใช้สอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
                    ที่สะท้อนใหเ้ห็นเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และมีการอ้างอิงตามมาตรฐานสากล  
การเผยแพร ่ ต้องจัดทําเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออ่ืน ๆ ทีแ่สดงหลักฐานว่า  
                    ได้เผยแพร่แก่ผู้เรียนในวิชานั้นๆ มาแล้ว  

  
๑. การสง่ผลงาน 
 ๑.๑  รายงานการจัดทําสื่อ  ประกอบด้วย  หัวข้อซึ่งครอบคลุม  ดังนี้ 
       - หลักการและเหตุผลในการจัดทําสื่อ 
       - วัตถุประสงค์ในการจดัทําสื่อ  เช่น  ใช้ประกอบการสอน  ใช้เป็นส่วนเสริมการเรียนรู้รายวิชา   
                  หรือใช้เรียนรูด้้วยตนเองทั้งรายวิชา  เป็นต้น 
       - ทั้งนี้ใหอ้ธิบายการใช้สื่อประกอบโดยสังเขป  
 ๑.๒ รายงานการประเมินผลสื่อที่นําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 ๑.๓ รายงานการเผยแพร่สื่อ  โดยระบุถึง 
       - สถานทีท่ี่ใช้สื่อ  เช่น  ศูนย์การเรียนรู้ของคณะ  หอ้งสมุด เป็นต้น 
       - การเผยแพร่สื่อ เช่น  มีการจัดจําหน่ายทั่วไป  มีการขอทําสําเนาเพื่อไปใช้ในการศึกษาที ่
                  สถาบันอ่ืน  หรือเผยแพร่บนเครือข่ายระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
๒.  การประเมินสื่อการสอน 
 ๒.๑  องค์ประกอบในการพิจารณา 
       ในการประเมินคุณภาพของสื่อ จะพิจารณาทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการนําเสนอ ซึ่งควรกําหนดให้เนื้อหา
และการนําเสนอชื่อ มีความสําคัญเทา่เทียมกัน โดยการพิจารณา 
       - เนื้อหา        จะพิจารณาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
                - การนําเสนอ    จะพิจารณาขั้นตอนการผลติ ต้ังแต่การใช้เทคนิคและขั้นตอนการนําเสนอ 
                                     ซึ่งจะต้องสามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในสาระได้เป็นอย่างดี  และมีความ 
                                     น่าสนใจ เพือ่กระตุ้นให้ผู้เรยีนติดตามบทเรียนต้ังแต่ต้นจนจบ ตรงตาม 
                                     หลักการของการนําเสนอโดยสื่อนั้น ๆ  

       
 
 

 /๒.๒  ผู้ประเมิน... 
 

๑๕

แบบ สก. หนา้ 3 
 
          ๒.๒  ผู้ประเมิน 
        ในการพจิารณาสื่อการเรียนการสอน  จะต้องพิจารณาองค์ประกอบในด้านความถูกต้อง ปริมาณเนื้อหา
และวิธีการนําเสนอ ซึ่งการประเมินทางด้านเนื้อหา ผู้ประเมินจะต้องมีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ ส่วนการ
ประเมินวิธีการนําเสนอ  ผู้ประเมินจะต้องมีความรู้ในด้านผลิตสื่อ  ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรประกอบด้วยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งในด้านเนื้อหาและการผลติสื่อ  และให้พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลงาน 
สื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน ระดับคณุภาพ 
               ดี             ดีมาก                                  ดีเด่น 

เนื้อหา - ถูกต้องและ 
ทันสมัย 

- ถูกต้อง ลึกซึง้ 
ทันสมัย และครบถ้วน 

- ถูกต้อง ลึกซึง้ ทันสมัย ครบถ้วนและเป็น
แหล่งอ้างอิงได้ เนื้อหาคําบรรยายแสดงถึงการ
ค้นคว้าที่ลึกซึ้งและสมบรณู ์

การนําเสนอเนื้อหา - ชัดเจน 
- สื่อความหมาย
ถูกต้อง 
 

- ชัดเจนดีมาก 
- สื่อความหมายถูกต้อง
ดีมาก 

- ชัดเจน สื่อความหมายถูกต้อง 
- มีความยาวของการนําเสนอ   
- เนื้อหาเหมาะสม ครบถ้วน รวมทั้งมีเทคนิค
การนําเสนอที่แสดงถึงความริเริ่มทําให้มี
คุณภาพ 

การเรียงลําดับเนื้อหา - มีความต่อเนือ่งและ
สัมพันธ์กันดี 

- มีความต่อเนือ่งและ
สัมพันธ์กันดีมาก 

- มีความต่อเนือ่งและสัมพันธ์กัน 
- มีกิจกรรมหลายรูปแบบที่เหมาะสม  
ที่ให้เกิดความเข้าใจเร้าใจและกระตุ้นชวน 
ให้ติดตาม 

การออกแบบ ด้านกายภาพ 
- มีความคงทน 
น่าสนใจ สะดวก 
และง่ายในการ
นําไปใช้ 
ด้านคุณภาพ 
- สามารถส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจในสาระได้เป็น
อย่างดี 

ด้านกายภาพ 
- มีความคงทน  
น่าสนใจ และง่ายใน
การนําไปใช้ดีมาก 
 
ด้านคุณภาพ 
-สามารถส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ และเข้าใจ
ในสาระได้อย่างลึกซึ้ง 

ด้านกายภาพ 
- มีความคงทน  น่าสนใจ สะดวก และง่ายใน
การนําไปใช้อย่างดีเด่น 
 
 
ด้านคุณภาพ 
- สามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และ   
เข้าใจในสาระได้อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งมี 
รูปแบบที่แสดงถึงการจัดสรรอย่างประณีต 
- มีความคิดริเริ่มทําใหม้ีคุณภาพคุณค่าใช้เป็น
ต้นแบบได้ 
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          ๒.๒  ผู้ประเมิน 
        ในการพจิารณาสื่อการเรียนการสอน  จะต้องพิจารณาองค์ประกอบในด้านความถูกต้อง ปริมาณเนื้อหา
และวิธีการนําเสนอ ซึ่งการประเมินทางด้านเนื้อหา ผู้ประเมินจะต้องมีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ ส่วนการ
ประเมินวิธีการนําเสนอ  ผู้ประเมินจะต้องมีความรู้ในด้านผลิตสื่อ  ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรประกอบด้วยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งในด้านเนื้อหาและการผลติสื่อ  และให้พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลงาน 
สื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน ระดับคณุภาพ 
               ดี             ดีมาก                                  ดีเด่น 

เนื้อหา - ถูกต้องและ 
ทันสมัย 

- ถูกต้อง ลึกซึง้ 
ทันสมัย และครบถ้วน 

- ถูกต้อง ลึกซึง้ ทันสมัย ครบถ้วนและเป็น
แหล่งอ้างอิงได้ เนื้อหาคําบรรยายแสดงถึงการ
ค้นคว้าที่ลึกซึ้งและสมบรณู ์

การนําเสนอเนื้อหา - ชัดเจน 
- สื่อความหมาย
ถูกต้อง 
 

- ชัดเจนดีมาก 
- สื่อความหมายถูกต้อง
ดีมาก 

- ชัดเจน สื่อความหมายถูกต้อง 
- มีความยาวของการนําเสนอ   
- เนื้อหาเหมาะสม ครบถ้วน รวมทั้งมีเทคนิค
การนําเสนอที่แสดงถึงความริเริ่มทําใหม้ี
คุณภาพ 

การเรียงลําดับเนื้อหา - มีความต่อเนือ่งและ
สัมพันธ์กันดี 

- มีความต่อเนือ่งและ
สัมพันธ์กันดีมาก 

- มีความต่อเนือ่งและสัมพันธ์กัน 
- มีกิจกรรมหลายรูปแบบที่เหมาะสม  
ที่ให้เกิดความเข้าใจเร้าใจและกระตุ้นชวน 
ให้ติดตาม 

การออกแบบ ด้านกายภาพ 
- มีความคงทน 
น่าสนใจ สะดวก 
และง่ายในการ
นําไปใช้ 
ด้านคุณภาพ 
- สามารถส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจในสาระได้เป็น
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น่าสนใจ และง่ายใน
การนําไปใช้ดีมาก 
 
ด้านคุณภาพ 
-สามารถส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ และเข้าใจ
ในสาระได้อย่างลึกซึ้ง 
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- มีความคงทน  น่าสนใจ สะดวก และง่ายใน
การนําไปใช้อย่างดีเด่น 
 
 
ด้านคุณภาพ 
- สามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และ   
เข้าใจในสาระได้อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งมี 
รูปแบบที่แสดงถึงการจัดสรรอย่างประณีต 
- มีความคิดริเริ่มทําใหม้ีคุณภาพคุณค่าใช้เป็น
ต้นแบบได้ 

 
 

         

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 73



 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณา 

แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
................................... 

 
   เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และเป็นไปตามมาตรฐาน ก.พ.อ.กําหนด  
             ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกบัมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยไว้ต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ข้อ ๕ (๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบารพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที ่ก.พ.อ. กําหนด และต้อง
ไม่เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ขอประเมินฯ และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ 
จํานวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ และการดําเนินการอยู่ในชั้นความลับ 
  ข้อ ๔  ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  เดือน   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   
 
                

        วราวุธ  สุมาวงศ์  
     (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์)            

    ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หนา ๔๓ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณา 

แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
................................... 

 
   เพื่อกําหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขที่ ก.พ.อ.กําหนด  
             ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกบัมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ จึงออก
ประกาศมหาวิทยาลัยไว้ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔” 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ข้อ ๘.๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน  
หรือสื่อการสอนของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งนั้นๆ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
  ข้อ ๔  ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๔  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   
                

        วราวุธ  สุมาวงศ์  
     (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์)            

    ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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๑ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๕๖  
................................... 

 
  เพ่ือเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.พ.อ.กําหนด 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๕๖  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
    ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง     
ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กําหนดในประกาศฉบับน้ี 
 การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระทําได้ ๒ วิธี คือ การแต่งต้ังโดยวิธีปกติ และการแต่งต้ังโดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๕ การแต่งต้ังอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ ให้ดําเนินการดังนี้             

           ๕.๑ หลักเกณฑ์การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

              ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้าปี หรือ 

              ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
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๒ 

              ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือ 

             ผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ผู้ใดได้โอนหรือย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษา หากผู้นั้นเคยได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ.
รับรอง และได้สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสอง หน่วยกิต/ทวิภาค อาจนําระยะเวลาระหว่าง
เป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้นมาเป็นเวลาในการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้คํานวณเวลา
ในการสอนพิเศษให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ทําการสอน 

            กรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิมข้ึน ให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับ
วุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน เพ่ือขอแต่งต้ังตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
   ๕.๑.๒ ผลการสอน มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
และมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ทําการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 
โดยผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

(๒) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ ไม่นับ 
งานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคณุภาพดี และได้รับการเผยแพร่  
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

(๔) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ 
หน้าท่ีตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. 
กําหนด รวมทัง้ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดย
ประจักษ์ต่อสาธารณะ” 
     ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องเสนอผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม (๑)–(๔) อย่างน้อย ๑ 
ช้ิน และเป็นผูดํ้าเนินการหลัก โดยที่ผู้ขอกาํหนดตําแหน่งต้องมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ในขอ้ ๑ และลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามคําอธิบายผลงานทางวิชาการแต่ละ
ประเภทตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
          (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน  และไม่ 
ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่ง
ฉบับ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
          (๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 
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๓ 

           (๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและ
สิทธิมนุษยชน  
          (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการ
สร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ 
        (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

            ๕.๒ หลักเกณฑ์การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์    

  ๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓  ปี 
                 ๕.๒.๒ ผลการสอน มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษา มีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ทําการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสาร 
คําสอนในทุกหวัข้อที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคณุภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการ
ประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                 ๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้  

 (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และไดร้ับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กําหนดทั้งนี้ 
ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรอื 
    ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. 
กําหนด รวมทัง้ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดย
ประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี้ หรือ 

                     ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กําหนด  

และ 
      (๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการ 

เผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กําหนด 
        ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องเสนอผลงานทางวิชาการตาม (๑) ๑.๑ หรอื ๑.๒ หรือ ๑.๓ อย่างใด
อย่างหนึ่ง อย่างน้อย ๑ ช้ิน และตาม (๒) อย่างน้อย ๑ ช้ิน และเป็นผู้ดําเนินการหลัก โดยที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้อง
มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ในข้อ ๑  และลกัษณะการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเป็นไปตามคําอธิบายผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
      ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๕.๒.๓ (๑) และ (๒) ต้องไม่ซ้ํากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการ

พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น หลังจากได้รับแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย” 
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๔ 

 ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ต้อง
คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕.๑.๔ 

           ๕.๓ หลักเกณฑ์การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์   
                 ๕.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
                ๕.๓.๒ ผลการสอน  มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
และมีความเช่ียวชาญในการสอน โดยผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนทีม่หาวิทยาลัย
กําหนด 
                ๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 

     วิธีที่ ๑ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 
   (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

กําหนดทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
                  ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ

การปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถ 
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามที่กาํหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.นี้ หรือ 

                            ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  

 และ 
            (๒) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสอื ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รบัการเผยแพร ่ตามเกณฑ์

ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 

              วิธีที่ ๒ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 
            (๑) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กําหนด 

ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
            (๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึง่มีคุณภาพดีเด่น โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที ่
ก.พ.อ. กําหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้ 
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี้ หรือ 

            (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

            (๔) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสอื ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 

   ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๕.๓.๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องไม่ซ้ํากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับ 
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น
หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย” 
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๕ 

     ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ต้อง
คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕.๑.๔  

   ข้อ ๖ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ให้
ดําเนินการ ดังนี้ 
      ๖.๑ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์   
              ๖.๑.๑ ผู้ขอกําหนดตําแหน่งยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ัน ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) หรือคณะ/วิทยาลัยเสนอชื่อ
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ตามแบบเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดย
ผู้บังคับบัญชี (ก.พ.อ. ๐๔) พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยวิธีปกติ  ดังนี้ 

(๑) แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓ หรือ แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  
แล้วแต่กรณ ีจาํนวน ๖ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
 (๒) ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๖ ชุด 
                           (๓) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  จํานวน ๖ ชุด 

      (๔) ผลการประเมินการสอน ตามแบบประเมินผลการสอน แบบประเมินเอกสารประกอบการ
สอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน จํานวน ๑ ชุด 

      (๕) เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน จํานวน ๖ ชุด 
                  (๖) บันทึกข้อความต้นฉบับที่ผู้ขอยื่นขอรับการประเมินผลการสอน ยื่นเรื่องขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการที่คณะประทับรับเรื่องทุกครั้ง และเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง  
                    กรณีขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๙ ชุด 
            ๖.๑.๒ การประทับรับเรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องเฉพาะผู้ขอที่มีเอกสารและผลงานครบถ้วนตามข้อ 
๖.๑.๑ เท่าน้ัน และให้ประทับรับเรื่องในบันทึกข้อความของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง แบบ ก.พ.อ. ๐๓ หรือ แบบ 
ก.พ.อ. ๐๔และผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทพร้อมระบุเลขรับ วัน เวลา และลงลายมือช่ือกํากับทุกฉบับ 
           ๖.๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารและผลงาน แล้วนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ/วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้การรับรองการเผยแพร่
ผลงานว่าเป็นไปตาม ก.พ.อ.กําหนดในแต่ละประเภทก่อนส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
                    ๖.๑.๔ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาคุณสมบัติ ผลการประเมินการสอน 
ผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งที่นําเสนอ ดังนี้ 
         กรณีมีความเห็นว่า ยังไม่เข้าเกณฑ์ 
                     - ส่งเรื่องคืนผู้ขอกําหนดตําแหน่งพร้อมใหเ้หตุผล  
                   กรณีให้ความเห็นชอบ    
           (๑) คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ 
และให้การดําเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   (ก) ประธานกรรมการ แต่งต้ังจากกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และ 
   (ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงห้าคน   
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๖ 

  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดย
ต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งสังกัด และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ  
  ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ฝ่ายเลขานุการขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.เป็นรายๆ ไป  
            (๒) ให้ฝ่ายเลขานุการ ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสนอประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพื่อลงนามคําสั่งแต่งต้ัง 
      (๓) ให้ฝ่ายเลขานุการส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พร้อมแบบการประเมิน โดยกําหนดระยะเวลาการพิจารณา 
๔๕ วันนับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการ   
      ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และตําแหนง่ 
รองศาสตราจารย์  ทีม่ีผลการประเมินเป็น เอกฉันท์ว่า คุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งอยู่ใน
เกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดนั้น ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการพิจารณา อาจไม่กําหนดให้มกีารประชุมก็ได้ โดยถือเอาผล
การประเมินดังกล่าวเป็น  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้   

    ในกรณีทีผ่ลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์ ใหฝ้่ายเลขานุการจัดให้มีการประชุมการพิจารณา 
ผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับผลการประเมิน ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด แล้วเสนอผลการพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   
           (๔) เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
  ๖.๑.๕ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖.๑.๔ แล้ว ให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ัง และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ.ทราบภายในสามสิบวัน นับต้ังแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งตั้ง พร้อมกับสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ 
ก.พ.อ.๐๓  
           ๖.๒ วิธีการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์    
                  ๖.๒.๑ ผู้ขอกาํหนดตําแหน่งยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ัน ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) หรือคณะ/วิทยาลัยเสนอ
ช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที ่ก.พ.อ.กําหนด ตามแบบเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
โดยผู้บังคับบัญชี (ก.พ.อ. ๐๔) พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยวิธีปกติ ดังนี้ 

(๑) แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓ หรือ แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  
แล้วแต่กรณ ีจาํนวน ๖ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
 (๒) ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๖ ชุด 
                           (๓) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  จํานวน ๖ ชุด 
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๗ 

      (๔) ผลการประเมินการสอน ตามแบบประเมินผลการสอน และแบบประเมินสื่อการสอน 
จํานวน ๑ ชุด 

      (๕) เอกสารสื่อการสอน จํานวน ๖ ชุด 
                  (๖) บันทึกข้อความต้นฉบับที่ผู้ขอยื่นขอรับการประเมินผลการสอน ย่ืนเรื่องขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการที่คณะประทับรับเรื่องทุกครั้ง และเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง  
                    กรณีขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๙ ชุด 
           ๖.๒.๒ การประทับรับเรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องเฉพาะผู้ขอกําหนดตําแหน่งที่มีเอกสารและผลงาน
ครบถ้วนตามข้อ ๖.๒.๑ เท่านั้น และให้ประทับรับเรื่องในบันทึกข้อความของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง แบบ ก.พ.อ.๐๓ 
และผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทพร้อมระบุเลขรับ วัน เวลา และลงลายมือช่ือกํากับทุกฉบับ 
           ๖.๒.๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารและผลงาน แล้วนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ/วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้การรับรองการเผยแพร่
ผลงานว่าเป็นไปตาม ก.พ.อ.กําหนดในแต่ละประเภทก่อนส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
                   ๖.๒.๔ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาคุณสมบัติ ผลการประเมินการสอน 
ผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งที่นําเสนอ ดังนี้ 
        กรณีมีความเห็นว่า ยังไม่เข้าเกณฑ์ 
                 - ส่งเรื่องคืนผู้ขอพร้อมให้เหตุผล และกําหนดให้ผู้ขอยื่นเรือ่งใหม่ 
                 กรณีให้ความเห็นชอบ    
       (๑) คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ และให้การ
ดําเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
                       (ก) ประธานกรรมการ     แต่งต้ังจากกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และ 
            (ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
     หากเสนอขอตามวิธีที่ ๑ ใหแ้ต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาํนวนสามถึงห้าคน พิจารณา
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา 
     หากเสนอขอตามวิธีที่ ๒ ให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนห้าคน พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการพิจารณา   
                         การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดย
ต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ และกําหนดให้
ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
และให้การดําเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน  
                เกณฑ์การตัดสิน  ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น โดยวิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  
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๘ 

                         (๒) ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ฝ่ายเลขานุการขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.เป็นรายๆ ไป 
                              (๓) ให้ฝ่ายเลขานุการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้วเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพื่อลงนาม
คําสั่งแต่งต้ัง 
     (๔) ให้ฝ่ายเลขานุการส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา 
ผลงานทางวิชาการ ตามแบบประเมิน โดยกําหนดระยะเวลาการพิจารณาพร้อมการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการ         
       ๖.๒.๕ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ  คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖.๒.๔ แล้ว ให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
     ๖.๒.๖ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ.ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อม
ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ แบบคําขอ ประวัติของผู้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งตามแบบฟอร์มที่ ก.พ.อ.กําหนดพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ ใบ (ชุดข้าราชการปกติขาว 
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุด)  

 ข้อ ๗  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
           กรณีที่คณะ/วิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นก็ได้    (เช่น การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ โดยท่ีผู้น้ันมิได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือเสนอขอแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งทางวชิาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเช่ียวชาญ หรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการใน
สาขาวิชาเช่ียวชาญท่ีแตกต่างไปจากสาขาวิชาเช่ียวชาญเดิม) โดยให้ดําเนินการเป็นวิธีพิเศษ  
           การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ ให้ดําเนินการดังนี้ 

 ๗.๑ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
                 ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๕ คน  
และการตัดสินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ เสียง 
 ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น และต้องมีคุณภาพในระดับดีมาก 
 ๗.๒ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
         ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่าน้ัน และให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๕ คน และการ
ตัดสินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ เสียง 
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๙ 

 ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น และต้องมีคุณภาพในระดับดีเด่น 
 ข้อ ๘ แบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่งตั้ง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วน
ร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ คําจํากัดความ
ของผลงานทางวิชาการ และลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ ให้เป็นไปตามท่ี 
ก.พ.อ.กําหนด และเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ ๙ กรณีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการคราวก่อน มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการใหม่อีกคร้ังหนึ่ง ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการเดิมแต่ละช้ินที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น  โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก 

ข้อ ๑๐ การยื่นขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
           ๑๐.๑ ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ 
วันนับต้ังแต่วันที่ทราบมติ และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยแสดงเหตุผลทาง
วิชาการสนับสนุนการขอทบทวนดังกล่าว 

๑๐.๒  สภามหาวิทยาลัยรับเรื่องแล้วส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา  
๑๐.๓  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ดําเนินการดังนี้ 

 (๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่ ๑ 
(ก)  ในกรณทีี่เห็นว่าคําช้ีแจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะไม่รับไว้พิจารณา 

      (ข) ในกรณีที่เห็นว่าคําช้ีแจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ จะรับไว้พิจารณา แล้วจะ 
มอบหมายให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําช้ีแจงข้อโต้แย้งนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการเพื่อพิจารณา 

        (๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่ ๒ 
                       (ก) ในกรณีที่เห็นว่าคําช้ีแจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ช้ีแจงข้อโต้แย้งโดยมี
เหตุผลเพิ่มเติมจากคร้ังที่หนึ่ง จะไม่รับพิจารณา 
    (ข) ในกรณีที่เห็นว่าคําช้ีแจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติมจากการขอ
ทบทวนคร้ังที่ ๑  จะแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  เพ่ือพิจารณาคําช้ีแจงข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง  
ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการชุดเดิมทําหน้าที่เป็นประธาน แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพื่อ
พิจารณา 
  ๑๐.๔ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาแล้ว เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
วินิจฉัย และให้คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 
 ข้อ ๑๑ มาตรการในการป้องกันและการลงโทษผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่ส่อให้เห็นว่า เป็นผู้
ประพฤติอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการและ
เป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการให้มีโทษ ดังต่อไปนี้ 
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๑๐ 

  ๑๑.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมี
พฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือนําผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ในการเสนอ
ขอตําแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการ
พิจารณาการขอตําแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้นและดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการ
กระทําผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
นับต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 
  ๑๑.๒ กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบ
หรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน
หรือนําเอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  ส่วนตําแหน่งศาสตราจารย์ จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และดําเนินการทางวินัย
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระทําผิดน้ันเสนอขอตําแหน่งทาง
วิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  นับต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน หรือนับต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๒ การใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

                                                  
       ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ 
          ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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๑๑ 

เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ดาํรงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
...................................... 

 
 ๑. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ       
     ๑.๑ ลักษณะการมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

(๑) ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็น 
เจ้าของและเป็นผู้ดําเนินการเอง 

(๒) ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในเรื่องนั้น 

(๓) สําหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ผูข้อต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือ 
ผู้ขอต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในผลงานวิจยัเรื่องนั้น และต้องมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง 
สอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย 
หน่ึงเรื่อง 

(๔) ในกรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้ขอจะต้องเป็น 
ผู้ดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้ว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

(๕) ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักและ 
มีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้ดําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลทีม่ีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการ 
ออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัย 
และใหข้้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

(๖) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการว่า หากมี 
การเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผู้ร่วมงานหลายคน จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรบัรองว่า แต่ละคน 
มีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้น 

หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความ 
เป็นจริง จะถือว่าการกระทําของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ 
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยต่อไป 

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละช้ิน เมื่อได้ลงนามรับรองแล้ว 
จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

(๗) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทาง 
วิชาการว่าต้องไม่เป็นงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
หมายความถึงห้ามมิใหผู้้เสนอขอกําหนดตําแหน่งนําผลงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ 
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง มาเป็นผลงานเพื่อเสนอขอตําแหน่งทาง 
วิชาการ เว้นแต่ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งจะได้ทําการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่อง 
จนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัดและจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาเพิ่มเติมจาก 
เดิมเท่าน้ัน 
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๑๒ 

(๘)  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยมีช่ือผู้ใด 
ระบุเป็นเจ้าของผลงาน ผู้มีช่ือที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่ 
กับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพรใ่นรปู 
ของผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อรับปริญญาในกรณทีี่ผูข้อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
เป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นั้น ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่า ที่ปรึกษาหรือ 
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ริเริ่ม กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยน้ัน 

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด คือ  ผลงานวิจัยตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือ 
สารนิพนธ์ที่นักศึกษาใช้ขอสาํเร็จการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการจะมีส่วนร่วมไม่เกินร้อยละ 
๕๐ (๑ ช้ิน) 

................................ 
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๑๓ 

เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ดาํรงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
...................................... 

 
๑.๒ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

 
ประเภทผลงานทางวชิาการ 
     บทความทางวิชาการ        ตํารา        หนังสือ          ผลงานวิจัย     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
     ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
ผู้ร่วมงาน  จํานวน...............คน  แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานรอ้ยละ หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
   
   
   
   
   
   

       
ลงช่ือ......................................................................  ลงช่ือ...................................................................... 
       (.................................................................)   (................................................................) 
วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. ..........  วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. .......... 
 
ลงช่ือ......................................................................  ลงช่ือ...................................................................... 
       (................................................................)   (................................................................) 
วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. ..........  วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. .......... 
 
หมายเหต ุ  

๑) หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระบุการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่
ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าเป็นการกระทําเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้สภามหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและดําเนินการทางวินัย
ต่อไป 

๒) การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการแต่ละช้ิน เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ 

๑๔ 

เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ดาํรงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
...................................... 

 
 ๒.  แบบสรปุการประเมินผลงานทางวิชาการ 
      ๒.๑ กรณีไม่มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
 

แบบสรปุ 
การประเมินผลงานทางวิชาการโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
........................... 

ผลงานทางวิชาการของ    .................................................................................................................................. 
เสนอขอตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์)  ในสาขาวชิา...............โดย       วิธีปกติ  วิธีพิเศษ 

๑.  คุณภาพโดยรวมของผลงาน 

ประเภทผลงาน ผลการประเมนิ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

- ผลงานวิจัย ............................................. 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ........... 
- ตํารา........................................................ 
- หนังสือ.................................................... 
- บทความทางวิชาการ............................... 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคม....................... 

....................

....................

....................

....................

....................

.................... 

....................

....................

....................

....................

....................

................... 

..............

..............

..............

..............

..............

.............. 

..............

..............

..............

..............

..............

.............. 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

....................... 
๒.  เกณฑ์การตัดสิน 
    ๒.๑ กรณผีา่น   ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  
คุณภาพโดยรวมของผลงาน วิธีปกติ อยู่ในเกณฑ์ดี  และวิธีพิเศษ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
    ๒.๒ กรณีไม่ผ่าน  คณุภาพผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
    ทั้งนี้  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเป็นเอกฉันท์ว่า คณุภาพผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดนั้น ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการพิจารณา อาจไม่กําหนดให้มีการประชุมก็ได้  โดยให้ถือเอาผลการประเมิน
ดังกล่าวเป็นเกณฑ์การตัดสินก็ได้ 
๓.  สรุปผลการประเมิน                ผ่านเกณฑ์ ก.พ.อ.กําหนด        ไมผ่่านเกณฑ์ ก.พ.อ.กําหนด      
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๑๔ 

เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ดาํรงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
...................................... 

 
 ๒.  แบบสรปุการประเมินผลงานทางวิชาการ 
      ๒.๑ กรณีไม่มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
 

แบบสรปุ 
การประเมินผลงานทางวิชาการโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
........................... 

ผลงานทางวิชาการของ    .................................................................................................................................. 
เสนอขอตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์)  ในสาขาวชิา...............โดย       วิธีปกติ  วิธีพิเศษ 

๑.  คุณภาพโดยรวมของผลงาน 

ประเภทผลงาน ผลการประเมนิ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

- ผลงานวิจัย ............................................. 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ........... 
- ตํารา........................................................ 
- หนังสือ.................................................... 
- บทความทางวิชาการ............................... 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคม....................... 

....................

....................

....................

....................

....................

.................... 

....................

....................

....................

....................

....................

................... 

..............

..............

..............

..............

..............

.............. 

..............

..............

..............

..............

..............

.............. 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

....................... 
๒.  เกณฑ์การตัดสิน 
    ๒.๑ กรณผีา่น   ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  
คุณภาพโดยรวมของผลงาน วิธีปกติ อยู่ในเกณฑ์ดี  และวิธีพิเศษ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
    ๒.๒ กรณีไม่ผ่าน  คณุภาพผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
    ทั้งนี้  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเป็นเอกฉันท์ว่า คณุภาพผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดนั้น ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการพิจารณา อาจไม่กําหนดให้มีการประชุมก็ได้  โดยให้ถือเอาผลการประเมิน
ดังกล่าวเป็นเกณฑ์การตัดสินก็ได้ 
๓.  สรุปผลการประเมิน                ผ่านเกณฑ์ ก.พ.อ.กําหนด        ไมผ่่านเกณฑ์ ก.พ.อ.กําหนด      

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 89



๑๕ 

๔.  ความเหน็และข้อเสนอแนะโดยสรุป  (ถ้ามี) 
ผลงานวิจัย   

     ........................................................................................................................................................................ 
………………….…………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
………………..……………………………………………………………………………………………..………..………………………….. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น       

     ....................................................................................................................................................................... 
……………………..……………………………………………………………………….…………………………..………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตํารา         

     ...................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
……………………………..…………………………………………………………………………….…………….……………………….   
หนังสือ 

     .................................................................................................................................................................... 
………………………….…….……………………………………………………………………………………….………………………. 
………………………………..……………………………………………………………………………………….……………………….   
บทความทางวิชาการ 

      .................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………….…………………………………….…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….   
ผลงานวชิาการรับใชส้ังคม 

      .................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………….…………………………………….…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….   

      
๕. การปฏิบัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

 ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เนื่องจาก............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

                          ลงช่ือ……………….………………………….ประธานกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
(……………….…………………………) 

วันที่........................................................ 
 

๑๖ 

   ๒.๒ กรณปีระชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

แบบสรปุ 
การประเมินผลงานทางวิชาการโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
........................... 

ผลงานทางวิชาการของ    ................................................................................................................................. 
เสนอขอตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา .............................  
เสนอขอโดย         วิธีปกติ    วิธีพิเศษ 
๑.  คุณภาพโดยรวมของผลงาน 

ประเภทผลงาน ผลการประเมนิ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

- ผลงานวิจัย .......................................... 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ........ 
- ตํารา..................................................... 
- หนังสือ................................................. 
- บทความทางวิชาการ............................ 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคม.................... 

...................

...................

...................

...................

.................. 
………………. 

....................

....................

....................

....................

....................

.................... 

.................

.................

.................

.................

.................

................. 

.................

.................

.................

.................

.................

................. 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

...................... 
๒.  เกณฑ์การตัดสิน 
      - ผลงานทางวชิาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคณุวุฒิในสาขาวิชานั้น วิธีปกติ 
อยู่ในเกณฑ์ดี  และวิธีพิเศษ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก   
๓.  ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒปิระเมนิผลงานเมื่อวันที่ .................................... พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
          สมควรใหผ้่าน        จํานวน  ..........  คน 
 
           ไม่ผ่านการพิจารณา   จํานวน  ........... คน 
๔.  สรุปผลการประเมิน              ผ่านเกณฑ์ ก.พ.อ.กําหนด     ไม่ผ่านเกณฑ์ ก.พ.อ.กําหนด 
     คุณภาพโดยรวมของผลงานอยู่ในเกณฑ์ ...................................  
๕.  ความเหน็และข้อเสนอแนะโดยสรุป  (ถ้ามี) 

ผลงานวิจัย   
     ............................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น       

     ............................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)90



๑๖ 

   ๒.๒ กรณปีระชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

แบบสรปุ 
การประเมินผลงานทางวิชาการโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
........................... 

ผลงานทางวิชาการของ    ................................................................................................................................. 
เสนอขอตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา .............................  
เสนอขอโดย         วิธีปกติ    วิธีพิเศษ 
๑.  คุณภาพโดยรวมของผลงาน 

ประเภทผลงาน ผลการประเมนิ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

- ผลงานวิจัย .......................................... 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ........ 
- ตํารา..................................................... 
- หนังสือ................................................. 
- บทความทางวิชาการ............................ 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคม.................... 

...................

...................

...................

...................

.................. 
………………. 

....................

....................

....................

....................

....................

.................... 

.................

.................

.................

.................

.................

................. 

.................

.................

.................

.................

.................

................. 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

...................... 
๒.  เกณฑ์การตัดสิน 
      - ผลงานทางวชิาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคณุวุฒิในสาขาวิชานั้น วิธีปกติ 
อยู่ในเกณฑ์ดี  และวิธีพิเศษ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก   
๓.  ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒปิระเมนิผลงานเมื่อวันที่ .................................... พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
          สมควรใหผ้่าน        จํานวน  ..........  คน 
 
           ไม่ผ่านการพิจารณา   จํานวน  ........... คน 
๔.  สรุปผลการประเมิน              ผ่านเกณฑ์ ก.พ.อ.กําหนด     ไม่ผ่านเกณฑ์ ก.พ.อ.กําหนด 
     คุณภาพโดยรวมของผลงานอยู่ในเกณฑ์ ...................................  
๕.  ความเหน็และข้อเสนอแนะโดยสรุป  (ถ้ามี) 

ผลงานวิจัย   
     ............................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น       

     ............................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 91



๑๗ 

หนังสือ 
     ............................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….   
ตํารา   
............................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….   
บทความทางวิชาการ 

      .............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………….………………………………………………………….……………………. 
……………………………………………………………………………………..………………………………..…………………..……………….   
ผลงานวชิาการรับใชส้ังคม 

      ............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………….…………………………………….………………………………………..…………. 

      …………………………………………………………………………………………………..…………………….………………….…………….   
๖. การปฏิบัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

 ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เนื่องจาก..................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

   
ลงช่ือ……………………………………….ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                     (………………………………………) 
 

ลงช่ือ……….........…………………ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     ลงช่ือ...................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ 
        (………………………………)        (..............................................) 

 
ลงช่ือ………………………….........ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     ลงช่ือ...................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ 
        (………………………………)        (...............................................) 

 
ลงช่ือ………………………….........ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     ลงช่ือ...................................................เลขานุการ 
        (………………………………)        (...............................................) 

                          วันที่......................................... 
หมายเหตุ   ใช้ในวันประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
                จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

๑๘ 

แบบประเมนิบทความทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

............................ 
ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :   .................................................................................................................................... 
ขอตําแหน่ง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ในสาขาวิชา : ................................................................... 
ชื่อเรื่อง :   ............................................................................................................................................................ 
การเผยแพร่    บทความในวารสารวิชาการ (ซึ่งเป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์ ส่ืออเิล็กทรอนกิส์ หรอืเว็บไซต์) 
     บทความในหนังสือรวมบทความ  หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) ....................................... เสนอขอโดย             วิธปีกติ            วิธีพิเศษ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

๑. มีการกําหนดประเด็นที่ต้องอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน      
๒. มีการวิเคราะห์ประเด็นดงักล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการ 
   วิเคราะห์ในประเด็นนั้นได ้

     

๓. แสดงทัศนะทางวิชาการไว้อย่างชัดเจน      
๔. มีการแสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ตอ้งการอธิบายหรือวิเคราะห์   

 กระบวนการอธิบายหรอืวิเคราะห์ และบทสรุป 
     

๕. มีการอ้างองิ และบรรณานุกรมที่ครบถ้วนสมบูรณ ์      
๖. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถกูต้องสมบูรณ์และทันสมัย      
๗. มีแนวคิดและการนําเสนอทีช่ัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ      

สรุปผลการประเมิน      
 

สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
  ประเทศในด้านต่างๆ 
  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ความเหน็อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………….…………………………………….….……………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..……………….……………….. 
………………………………………………………………………………………….…………………………………….….……………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..……………….……………….. 
………………………………………………………………………………………….…………………………………….….……………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..……………….……………….. 
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๑๘ 

แบบประเมนิบทความทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

............................ 
ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :   .................................................................................................................................... 
ขอตําแหน่ง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ในสาขาวิชา : ................................................................... 
ชื่อเรื่อง :   ............................................................................................................................................................ 
การเผยแพร่    บทความในวารสารวิชาการ (ซึ่งเป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์ ส่ืออเิล็กทรอนกิส์ หรอืเว็บไซต์) 
     บทความในหนังสือรวมบทความ  หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) ....................................... เสนอขอโดย             วิธปีกติ            วิธีพิเศษ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

๑. มีการกําหนดประเด็นที่ต้องอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน      
๒. มีการวิเคราะห์ประเด็นดงักล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการ 
   วิเคราะห์ในประเด็นนั้นได ้

     

๓. แสดงทัศนะทางวิชาการไว้อย่างชัดเจน      
๔. มีการแสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ตอ้งการอธิบายหรือวิเคราะห์   

 กระบวนการอธิบายหรอืวิเคราะห์ และบทสรุป 
     

๕. มีการอ้างองิ และบรรณานุกรมที่ครบถ้วนสมบูรณ ์      
๖. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถกูต้องสมบูรณ์และทันสมัย      
๗. มีแนวคิดและการนําเสนอทีช่ัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ      

สรุปผลการประเมิน      
 

สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
  ประเทศในด้านต่างๆ 
  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ความเหน็อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………….…………………………………….….……………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..……………….……………….. 
………………………………………………………………………………………….…………………………………….….……………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..……………….……………….. 
………………………………………………………………………………………….…………………………………….….……………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..……………….……………….. 
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๑๙ 

การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เนื่องจาก............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
      ผู้ประเมิน…………………………….………... 

               (………………….………………….) 
        ตําแหน่ง……………………………………….. 
                             วันที…่…. เดือน……..………… พ.ศ……….…..… 
 
หมายเหต ุ  ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จรยิธรรมและ 
               จรรยาบรรณทางวชิาการ 
 

คําอธิบายแบบประเมินบทความทางวิชาการ 
คํานยิาม     งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพื่อ 
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนําความรู้จาก 
แหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขยีนแสดงทัศนะ 
ทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 

รูปแบบ      ประกอบด้วยการนําความที่แสดงเหตุผลหรอืที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม ที่ครบถ้วน 
และสมบูรณ ์

การเผยแพร่    เผยแพร่ในลกัษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
๑. เผยแพรใ่นรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
ทั้งนีว้ารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีม่ี 

กําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
๒. เผยแพรใ่นหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว 
๓. เผยแพรใ่นหนังสือประมวลผลการประชมุทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม 

ทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ 
ที่นําเสนอนั้นแล้ว 

เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะขา้งต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ“บทความทาง 
วิชาการ” นั้นแล้ว การนํา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึง่ เพ่ือนํามา
เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะ
กระทําไม่ได้ 
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๒๐ 

ข้อกําหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน 

ของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ใน
ลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม ่

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและ 
แสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

      (๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
      (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอ 

ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความ 
เสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ 

      (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
................................ 
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๒๑ 

แบบประเมนิผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

....................... 
 

ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :   ........................................................................................................................................... 
ขอตําแหน่ง..( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์). ในสาขาวิชา : ............................................. 
ชื่อเรื่อง :   .................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…………..…………….. 
การเผยแพร่   บทความวิจัยในวารสารทางวชิาการ           บทความวิจัยในหนังสือ           เว็บไซต ์
     รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์             หนังสอืประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
สัดส่วนการมสี่วนร่วมในผลงาน (%).........................................   เสนอขอโดย  วิธีปกติ        วธิีพิเศษ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมนิ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

๑.  ความถูกต้องของกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย      
๒. การอธิบายผลงานวิจัย การนําเสนอและเรียบเรียงเนื้อหาสาระ

ที่ชัดเจนตามลําดับขั้นตอน ไม่สับสน และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
ตามหลักภาษา ตลอดจนความเชื่อมโยงของประเด็น 

     

๓. แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างความรู้และเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการอย่างกว้างขวาง สามารถนําไป
ประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย 

     

๔. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และนําเสนอผลเป็นความรู้
ใหม่ทีล่ึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 

     

๕. มีความคิดริเริ่ม เป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ และเป็นองค ์
ความรู้ใหม ่

     

๖. เป็นที่เช่ือถือยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  

     

สรุปผลการประเมิน      
สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
  ประเทศในด้านต่างๆ 
  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ความเหน็อื่น ๆ…………………………………………………………..…………………………………………..……..……………………….…... 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…………..…………….. 
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๒๒ 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…………..…………….. 
 
การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เนื่องจาก.......................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ผู้ประเมิน…………………………………... 
        (………………………………….) 
        ตําแหน่ง…………………………………….. 
                               วันที่……. เดือน……………..… พ.ศ………  
หมายเหตุ  ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

คําอธิบายแบบประเมินผลงานวิจัย 
คํานยิาม    ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ 
               ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คําตอบหรือข้อสรุป 
               รวมที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนําวิชาการนั้นไปประยุกต์  
รูปแบบ     อาจจัดเป็น ๒ รปูแบบ ดังนี้ 

๑. รายงานวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (Research 
Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทําวรรณกรรมปริทัศน ์สมมติฐาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้
ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่น ๆ 

๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยน้ัน ใหม้ีความกระชับและสั้น สําหรับ
การนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

การเผยแพร่    เผยแพร่ในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่

เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนกิส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างชัดเจน 
๒. เผยแพร่ในหนงัสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

คุณภาพ 
๓. นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการ

บรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพรใ่นหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

๔. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท์ีม่ีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่าได้
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒแิละแสดงหลักฐานว่า ได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
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๒๓ 

     เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย" นั้นแลว้ การ
นํา “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดสว่นหนึ่ง เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
และใหม้ีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นัน้อีกครั้งหนึ่งจะกระทําไม่ได้ 

 
เกณฑ์ประเมนิระดับคุณภาพ 
      ระดับดี   :    เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบยีบวิธีวิจัย ซึ่งแสดง 

             ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนําไปประยุกต์ได้ 
     ระดับดีมาก : ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และ 

๑) เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และนําเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ทีล่ึกซึ้งกว่างาน 
    เดิมที่เคยมผีู้ศึกษาแล้ว 
๒) เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนําไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย  

     ระดับดีเด่น  : ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
                   ๑)  เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่าย่ิง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทําให้เป็นการสร้างองค์ 
                        ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําให้เกิดความก้าวหน้าทาง 
                        วิชาการอย่างชัดเจน 

 ๒) เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่ 
   เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ   
 

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
๑. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็น

ผู้ดําเนินการเอง     
๒. ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ   ผูข้อจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐  

และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในเรื่องนั้น  
๓. สําหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย  ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรอืผู้ขอต้องเป็น

ผู้ดําเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น และต้องมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดง
ปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลว้เทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง 

๔. ในกรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในบาง
โครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมปีริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐    

๕. ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน  ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักและ  
มีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้ดําเนนิการวจิัยหลัก หมายถึง บุคคลทีม่ีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบการวิจัย 
(Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ (Research 
Summary and Recommendation) 

๖. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการว่า หากมีการเสนอ
ผลงานทางวิชาการที่มีผู้ร่วมงานหลายคน จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงาน
เรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทัง้ระบุบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้น  
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๒๔ 

หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือ
ว่าการกระทําของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยต่อไป 

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละช้ิน  เมื่อได้ลงนามรับรองแล้ว จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
๗. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการว่า 

ต้องไม่เป็นงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หมายความถึงห้ามมิใหผู้้
เสนอขอกําหนดตําแหน่งนําผลงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผู้
ขอกําหนดตําแหน่ง มาเป็นผลงานเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ เว้นแต่ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งจะได้ทําการ 
ศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่อง จนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัดและจะ
พิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิมเท่าน้ัน  

๘. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยมีช่ือผู้ใดระบุเป็นเจ้าของ
ผลงาน ผู้มีช่ือที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมงาน
ในผลงานทางวิชาการนั้นๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพรใ่นรปูของผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
เพื่อรับปริญญาในกรณีที่ผูข้อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของการวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์นั้น ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่า ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ริเริ่ม กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยน้ัน ทัง้นี้  ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด คือ ผลงานวิจัยตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ที่นักศึกษาใช้ขอสําเร็จการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการจะมี
ส่วนร่วมไม่เกินร้อยละ ๕๐ (๑ ช้ิน) 

 

ข้อกําหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑)ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน 

ของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ใน
ลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม ่

(๒)ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและ 
แสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

      (๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
      (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอ 

ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความ 
เสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ 

      (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

................................ 
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๒๕ 

แบบประเมนิผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(สิ่งประดิษฐ์หรืองานสรา้งสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสรา้งสิง่มีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน 

สิ่งก่อสรา้ง หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม ฯลฯ) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

....................... 
 
ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :  ............................................................................................................................................ 
ขอตําแหน่ง................................................................... ในสาขาวิชา : ...................................................................... 
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๑. เป็นผลงานใหม ่หรือเป็นการนาํส่ิงที่มีอยู่แล้วมาประยุกตด์้วยวธิีการใหม่     
 และผลงานนั้นก่อให้เกดิประโยชน์ในด้านใดดา้นหนึ่ง 

     

๒. ความคิดริเริ่ม ความยุ่งยากในการคิดค้น แสดงความสามารถในการบกุเบิก   
 ในสาขาวิชานัน้ ตลอดจนแสดงความก้าวหนา้ทางวิชาการอย่างชัดเจน 

     

๓. เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ      
๔. ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการหรือหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้องใน  

 สาขาวิชา 
     

๕. เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ผู้เชีย่วชาญในสาขาที่เกีย่วขอ้งยอมรับ      
๖. เป็นที่เชือ่ถือยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชพีที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/   
   หรือนานาชาติ 

     

สรุปผลการประเมิน      

สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
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  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)100



๒๖ 

การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เนื่องจาก............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
      ผู้ประเมิน………………..……………………... 
        (………………………………….) 
           ตําแหน่ง………………………………….. 
                               วันที…่…. เดือน…………… พ.ศ....……. 
 
หมายเหตุ ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  
 

คําอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 

คํานยิาม      -  ผลงานทางวิชาการอย่างอ่ืนที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความทาง                   
วิชาการ หนังสือ ตํารา หรือผลงานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรอืงานสร้างสรรค์ อาทิ 
การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธ์ุใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงานด้าน
ศิลปะ หรือสารานุกรม 

                -  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะต้องประกอบด้วย บทวิเคราะห์ที่อธิบายและ 
                  ช้ีให้เห็นว่า งานดังกล่าวทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให ้

วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น 
สําหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมหีลักฐานรายละเอียดต่างๆ ประกอบแสดง
ให้เห็นคุณค่าของผลงาน 

รูปแบบ         ๑. อาจจัดทําเพิ่มได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง 
                  ๒. มีคําอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทําใหเ้กิดการ 
                      พัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
                      สาขาวิชานั้น ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 

   ๓. กรณผีลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดง 
      หลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนทีแ่สดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย 

การเผยแพร่   มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสาํนักพิมพ์ 

(PUBLISHING HOUSE)  หรือ โดยการถ่ายสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือ ทาํในรูปแบบอ่ืนๆ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
๓. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการนําไปใช้หรือ

ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน 

วิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่าน้ัน 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 101



๒๗ 

  ทั้งนี้  ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรอืสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน 
 
เกณฑ์ประเมนิระดับคุณภาพ 
        ระดับดี  :     เป็นผลงานใหม่ หรือเปน็การนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ และผลงาน 

               นัน้ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง 
        ระดับดีมาก :  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

    ๑) ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสาขาที่เสนอ หรือ 
    ๒) เป็นผลงานสร้างสรรคต้์องเป็นที่ยอมรับของผู้เช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ  

       ระดับดีเด่น  : ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และตอ้งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการและ/หรือ 
              วงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และระหรือระดับนานาชาติ 

ข้อกําหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน 

ผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม ่

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและ 
แสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

(๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิ 
มนุษยชน  

(๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และ 
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการ
สร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

     (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 

แบบประเมนิผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(งานแปลจากตัวงานทีเ่ปน็งานวรรณกรรมหรืองานดา้นปรัชญา หรอืประวัติศาสตร์ ฯลฯ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
.......................... 

ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :  ..................................................................................................................................... 
ขอตําแหน่ง.................................................................. ในสาขาวิชา : ................................................................ 
ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่  การพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานกัพิมพ์              ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น (ซีดรีอมหรือเว็บไซต์) 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) ..............................................    เสนอขอโดย           วิธีปกติ          วิธีพิเศษ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

๑. เป็นงานแปลที่แสดงใหเ้ห็นถงึความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด 
และ/หรือวัฒนธรรมต้นกําเนดิและบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมาย
ได้อย่างดี  

     

๒. มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตวับทและบริบทของตัวงานอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งในลักษณะทีเ่ทียบได้กับงานวิจัย 

     

๓.  ต้นฉบับได้รบัการเลือกสรร ว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น      
๔.  มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการอันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค 
    และจุลภาค 

     

๕.  เป็นงานแปลอยู่ในระดับทีพ่ึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้      
๖. มีการใหข้้อสรุปด้านวิชาการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการ  
    บุกเบิกทางวชิาการ 

     

สรุปผลการประเมิน      
 
สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
  ประเทศในด้านต่างๆ 
  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
 

ความเหน็อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………..………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………...……….. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..………………….. 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)102



๒๘ 

แบบประเมนิผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(งานแปลจากตัวงานทีเ่ปน็งานวรรณกรรมหรืองานดา้นปรัชญา หรอืประวัติศาสตร์ ฯลฯ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
.......................... 

ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :  ..................................................................................................................................... 
ขอตําแหน่ง.................................................................. ในสาขาวิชา : ................................................................ 
ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่  การพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานกัพิมพ์              ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น (ซีดรีอมหรือเว็บไซต์) 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) ..............................................    เสนอขอโดย           วิธีปกติ          วิธีพิเศษ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

๑. เป็นงานแปลที่แสดงใหเ้ห็นถงึความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด 
และ/หรือวัฒนธรรมต้นกําเนดิและบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมาย
ได้อย่างดี  

     

๒. มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตวับทและบริบทของตัวงานอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งในลักษณะทีเ่ทียบได้กับงานวิจัย 

     

๓.  ต้นฉบับได้รบัการเลือกสรร ว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น      
๔.  มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการอันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค 
    และจุลภาค 

     

๕.  เป็นงานแปลอยู่ในระดับทีพ่ึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้      
๖. มีการใหข้้อสรุปด้านวิชาการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการ  
    บุกเบิกทางวชิาการ 

     

สรุปผลการประเมิน      
 
สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
  ประเทศในด้านต่างๆ 
  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 

ความเหน็อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………..………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………...……….. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..………………….. 

๒๘ 

แบบประเมนิผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(งานแปลจากตัวงานทีเ่ปน็งานวรรณกรรมหรืองานดา้นปรัชญา หรอืประวัติศาสตร์ ฯลฯ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
.......................... 

ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :  ..................................................................................................................................... 
ขอตําแหน่ง.................................................................. ในสาขาวิชา : ................................................................ 
ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่  การพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานกัพิมพ์              ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น (ซีดรีอมหรือเว็บไซต์) 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) ..............................................    เสนอขอโดย           วิธีปกติ          วิธีพิเศษ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

๑. เป็นงานแปลที่แสดงใหเ้ห็นถงึความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด 
และ/หรือวัฒนธรรมต้นกําเนดิและบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมาย
ได้อย่างดี  

     

๒. มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตวับทและบริบทของตัวงานอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งในลักษณะทีเ่ทียบได้กับงานวิจัย 

     

๓.  ต้นฉบับได้รบัการเลือกสรร ว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น      
๔.  มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการอันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค 
    และจุลภาค 

     

๕.  เป็นงานแปลอยู่ในระดับทีพ่ึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้      
๖. มีการใหข้้อสรุปด้านวิชาการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการ  
    บุกเบิกทางวชิาการ 

     

สรุปผลการประเมิน      
 
สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
  ประเทศในด้านต่างๆ 
  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 

ความเหน็อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………..………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………...……….. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..………………….. 

๒๘ 

แบบประเมนิผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(งานแปลจากตัวงานทีเ่ปน็งานวรรณกรรมหรืองานดา้นปรัชญา หรอืประวัติศาสตร์ ฯลฯ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
.......................... 

ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :  ..................................................................................................................................... 
ขอตําแหน่ง.................................................................. ในสาขาวิชา : ................................................................ 
ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่  การพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานกัพิมพ์              ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น (ซีดรีอมหรือเว็บไซต์) 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) ..............................................    เสนอขอโดย           วิธีปกติ          วิธีพิเศษ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

๑. เป็นงานแปลที่แสดงใหเ้ห็นถงึความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด 
และ/หรือวัฒนธรรมต้นกําเนดิและบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมาย
ได้อย่างดี  

     

๒. มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตวับทและบริบทของตัวงานอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งในลักษณะทีเ่ทียบได้กับงานวิจัย 

     

๓.  ต้นฉบับได้รบัการเลือกสรร ว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น      
๔.  มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการอันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค 
    และจุลภาค 

     

๕.  เป็นงานแปลอยู่ในระดับทีพ่ึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้      
๖. มีการใหข้้อสรุปด้านวิชาการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการ  
    บุกเบิกทางวชิาการ 

     

สรุปผลการประเมิน      
 
สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
  ประเทศในด้านต่างๆ 
  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 

ความเหน็อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………..………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………...……….. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..………………….. 
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๒๙ 

การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เนื่องจาก............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
 แนบหนงัสืออนุญาตเจ้าของผลงาน และต้นฉบับ 
 
 
      ผู้ประเมิน…………………………………... 
        (………………………………….) 
           ตําแหน่ง………………………………….. 
                               วันที่……. เดือน…………… พ.ศ……..…. 
หมายเหตุ ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

คําอธบิายแบบประเมินงานแปล 
 

คํานยิาม          งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์หรือ 
วิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความสําคญัและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนาํมาแปลแล้ว
จะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็น 
ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลน้ี จัดเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง) 

 
การเผยแพร่     มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 

๑. มีการเผยแพรด้่วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสาํนักพิมพ์  
                         (PUBLISHING HOUSE) 
  ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ตัวอย่าง เช่น การเผยแพรใ่นรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
            การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่าน้ัน จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
  ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรอืสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน 
  เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแล้ว การนํา “งานแปล” นั้นไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและใหม้ีการประเมิน
คุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกคร้ังหนึ่งอาจกระทําได้ แต่จะต้องทําการเผยแพร่ “งานแปล” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
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๓๐ 

เกณฑ์ประเมนิระดับคุณภาพ 
  ระดบัด ี       ๑) เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/หรือวัฒนธรรม 
                       ต้นกําเนิด และบ่งช้ีความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษาวิเคราะห์และ 
                       ตีความทัง้ตัวบท และบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย  
                   ๒) มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค             

 ระดับดีมาก    ๑) เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/หรือ 
                       วัฒนธรรมต้นกําเนิด และบ่งช้ีถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก 
                   ๒) มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะ 
                       ที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี  

๓) มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค  

 ระดับดีเด่น    ให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเ้กณฑ์เดียวกับระดับดีมาก  
                   โดยมีข้อกําหนดด้านคุณภาพเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑) เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความรู้ความสําคัญในระดับที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทาง
วิชาการ 

๒) เป็นงานแปลที่อยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
๓) มีการให้ข้อสรปุในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลกัษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ 

 
ข้อกําหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของ 
ผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ใน
ลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและ 
แสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

   (๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
   (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และ 
                เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการ 
                สร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ 
                ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
   (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 
 

................................ 
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๓๑ 

แบบประเมนิตํารา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

.......................... 
ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :   ........................................................................................................................................... 
ขอตําแหน่ง..( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์).. ในสาขาวิชา : ........................................ 
ชื่อเรื่อง :    .................................................................................................................................................................. 
การเผยแพร่       การพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์   สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
    ถ่ายสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือรูปแบบอ่ืนๆ 
สัดส่วนการมสี่วนร่วมในผลงาน (%) ...........................................   เสนอขอโดย           วิธีปกติ          วิธีพิเศษ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

๑. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถกูตอ้ง และครบถ้วนสมบูรณ ์      
๒. เนื้อหาสาระทางวิชาการที่ทนัสมัย เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน

ในระดับอดุมศึกษา 
     

๓. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรอืวิธกีารที่ทันสมัยตอ่ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

     

๔. การนําเสนอและเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชดัเจนตามลําดับ ไม่สับสน 
สามารถทําให้ผู้อ่านติดตามเนือ้หาได้โดยสะดวก มีแหล่งอ้างองิที่
ถูกตอ้ง และมีการใช้ภาษาถูกตอ้งตามหลกัภาษา ตลอดจนความ
เชื่อมโยงของหวัข้อ 

     

๕. มีลักษณะเปน็งานบุกเบกิทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่
สร้างองค์ความรู้ใหมใ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

     

๖. มีการกระตุน้ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง      
๗. เป็นที่เชือ่ถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวชิาชีพที่เกี่ยวข้องใน

ระดับชาติ และ/หรอืนานาชาต ิ
     

๘. สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้      
สรุปผลการประเมิน      

สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
  ประเทศในด้านต่างๆ 
  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ความเหน็อื่น ๆ………………………………………………………..………………………..…………………………………..….………..……… 
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….….……….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……..…….. 
 

๓๑ 

แบบประเมนิตํารา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

.......................... 
ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :   ........................................................................................................................................... 
ขอตําแหน่ง..( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์).. ในสาขาวิชา : ........................................ 
ชื่อเรื่อง :    .................................................................................................................................................................. 
การเผยแพร่       การพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์   สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
    ถ่ายสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือรูปแบบอ่ืนๆ 
สัดส่วนการมสี่วนร่วมในผลงาน (%) ...........................................   เสนอขอโดย           วิธีปกติ          วิธีพิเศษ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

๑. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถกูตอ้ง และครบถ้วนสมบูรณ ์      
๒. เนื้อหาสาระทางวิชาการที่ทนัสมัย เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน

ในระดับอดุมศึกษา 
     

๓. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรอืวิธกีารที่ทันสมัยตอ่ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

     

๔. การนําเสนอและเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชดัเจนตามลําดับ ไม่สับสน 
สามารถทําให้ผู้อ่านติดตามเนือ้หาได้โดยสะดวก มีแหล่งอ้างองิที่
ถูกตอ้ง และมีการใช้ภาษาถูกตอ้งตามหลกัภาษา ตลอดจนความ
เชื่อมโยงของหวัข้อ 

     

๕. มีลักษณะเปน็งานบุกเบกิทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่
สร้างองค์ความรู้ใหมใ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

     

๖. มีการกระตุน้ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง      
๗. เป็นที่เชือ่ถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวชิาชีพที่เกี่ยวข้องใน

ระดับชาติ และ/หรอืนานาชาต ิ
     

๘. สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้      
สรุปผลการประเมิน      

สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
  ประเทศในด้านต่างๆ 
  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ความเหน็อื่น ๆ………………………………………………………..………………………..…………………………………..….………..……… 
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….….……….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……..…….. 
 

๓๑ 

แบบประเมนิตํารา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

.......................... 
ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :   ........................................................................................................................................... 
ขอตําแหน่ง..( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์).. ในสาขาวิชา : ........................................ 
ชื่อเรื่อง :    .................................................................................................................................................................. 
การเผยแพร่       การพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์   สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
    ถ่ายสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือรูปแบบอ่ืนๆ 
สัดส่วนการมสี่วนร่วมในผลงาน (%) ...........................................   เสนอขอโดย           วิธีปกติ          วิธีพิเศษ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

๑. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถกูตอ้ง และครบถ้วนสมบูรณ ์      
๒. เนื้อหาสาระทางวิชาการที่ทนัสมัย เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน

ในระดับอดุมศึกษา 
     

๓. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรอืวิธกีารที่ทันสมัยตอ่ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

     

๔. การนําเสนอและเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชดัเจนตามลําดับ ไม่สับสน 
สามารถทําให้ผู้อ่านติดตามเนือ้หาได้โดยสะดวก มีแหล่งอ้างองิที่
ถูกตอ้ง และมีการใช้ภาษาถูกตอ้งตามหลกัภาษา ตลอดจนความ
เชื่อมโยงของหวัข้อ 

     

๕. มีลักษณะเปน็งานบุกเบกิทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่
สร้างองค์ความรู้ใหมใ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

     

๖. มีการกระตุน้ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง      
๗. เป็นที่เชือ่ถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวชิาชีพที่เกี่ยวข้องใน

ระดับชาติ และ/หรอืนานาชาต ิ
     

๘. สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้      
สรุปผลการประเมิน      

สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
  ประเทศในด้านต่างๆ 
  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ความเหน็อื่น ๆ………………………………………………………..………………………..…………………………………..….………..……… 
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….….……….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……..…….. 
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๓๒ 

การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เนื่องจาก............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
      ผู้ประเมิน……………………………………... 
        (…………..……………………….) 
        ตําแหน่ง………………………………………. 
                            วันที่……. เดือน..…………… พ.ศ. ……… 
หมายเหตุ   ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ 
                จรรยาบรรณทางวิชาการ  
 

คําอธิบายแบบประเมินตํารา   
คํานยิาม    -   ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเป็นส่วน  
        หน่ึงของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน 
         ระดับอุดมศึกษาในการเรยีนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

- เนื้อหาสาระของตําราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอตําแหน่งทาง
วิชาการ   

ทั้งนี้  ผู้ขอจะตอ้งระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตําราเล่มที่เสนอขอตาํแหน่งทางวิชาการด้วย 
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตํารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอนจนถึงระดับที่มี 

ความสมบูรณท์ี่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนทีม่ิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและทําความเข้าใจในสาระของ
ตํารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น 
รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การ

อ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 
การเผยแพร ่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 

๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสาํนักพิมพ์ 
(PUBLISHING  HOUSE) หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การถ่ายสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม (copy 
print) 

  ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรปูของซีดีรอมฯลฯ 
  การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่าน้ัน จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
  ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา  
คณะ และ/หรอืสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
หน่ึงภาคการศึกษา 
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๓๓ 

  เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว้ การนํา “ตํารา” นั้นไปแก้ไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตํารา” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและใหม้ีการประเมินคุณภาพ “ตํารา" 
”นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได้ แต่จะต้องทําการเผยแพร่ “ตํารา” นั้นใหม่อีกครั้งหนึง่ 

เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ 
ระดับด ี        เป็นตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ 

ชัดเจน  เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

๑) มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และ 
                               เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

๒) มีการสอดแทรกความคิดรเิริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการ 
    แสดงให้เหน็ถึงความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
 ๓) สามารถนาํไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น       ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
๑) มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ 

 ความรู้ใหม ่(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ๒) มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
 ๓) เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ข้อกําหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน 

ของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ใน
ลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดง 
หลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

     (๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
     (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอ 
         ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความ 
         เสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไมข่ยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน        
         ในทางวิชาการ 
     (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

---------------------------------- 
 
 
 
 
 

๓๔ 

แบบประเมนิหนังสือ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

.......................... 
ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :   ......................................................................................................................................... 
ขอตําแหน่ง..( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์).. ในสาขาวิชา : ...................................... 
ชื่อเรื่อง :    ................................................................................................................................................................ 
การเผยแพร่       การพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์   สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
สัดส่วนการมสี่วนร่วมในผลงาน (%) ..........................................   เสนอขอโดย           วิธีปกติ          วิธีพิเศษ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

๑. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย      
๒. มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน      
๓. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือ 
ผู้อ่านทั่วไป 

     

๔. การนําเสนอและเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตามลําดับ ไม่
สับสน สามารถทําให้ผู้อ่านตดิตามเนื้อหาได้โดยสะดวก มีแหล่ง
อ้างอิงที่ถูกต้อง และมีการใชภ้าษาถูกต้องตามหลักภาษา 
ตลอดจนความเชื่อมโยงของหัวข้อ 

     

๕. การสอดแทรก ความคิดริเริ่มและประสบการณ์ หรืองานวิจัย  ของ
ผู้เขียน หรือมนีวัตกรรมที่มีหลักการรองรับ  

     

๖. ลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึง
ระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

     

๗. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เช่ือถือและ
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/
หรือนานาชาติ 

     

๘. สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้      
สรุปผลการประเมิน      

สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
  ประเทศในด้านต่างๆ 
  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ความเหน็อื่น ๆ………………………………………………………..………………………..…………………………………..………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…..……….. 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)108
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อ้างอิงที่ถูกต้อง และมีการใชภ้าษาถูกต้องตามหลักภาษา 
ตลอดจนความเชื่อมโยงของหัวข้อ 

     

๕. การสอดแทรก ความคิดริเริ่มและประสบการณ์ หรืองานวิจัย  ของ
ผู้เขียน หรือมนีวัตกรรมที่มีหลักการรองรับ  

     

๖. ลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึง
ระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

     

๗. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เช่ือถือและ
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/
หรือนานาชาติ 

     

๘. สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้      
สรุปผลการประเมิน      

สรุปผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

  สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา   
  ประเทศในด้านต่างๆ 
  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ความเหน็อื่น ๆ………………………………………………………..………………………..…………………………………..………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…..……….. 
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๓๕ 

 
การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เนื่องจาก...................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
      ผู้ประเมิน………………….…………………... 
        (……………………..……………….) 
        ตําแหน่ง………………………..………………. 
                            วันที่…….  เดือน ..…………….…… พ.ศ. ……… 
หมายเหตุ   ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ 
               จรรยาบรรณทางวิชาการ  
 

คําอธิบายแบบประเมินหนังสือ  

คํานยิาม        ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้าง
เสริมปัญญาความคิด และสรา้งความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แกส่าขาวิชานั้น ๆ และ/ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จาํเป็นต้องสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จําเป็นต้องนําไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง   ทั้งนี้ เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมือ่
พิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ 

รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง และ
บรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์  การอธิบาย สาระสําคัญ
ที่มีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทํา
ความเข้าใจในสาระสําคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

การเผยแพร ่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสาํนักพิมพ์  

(PUBLISHING HOUSE) 
 ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรปูของซีดีรอมฯลฯ 
   การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่าน้ัน จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
   ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรอืสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน 
   เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การนํา “หนังสือ” นั้นไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและใหม้ีการประเมิน
คุณภาพ “หนงัสือ” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได้ แต่จะต้องทําการเผยแพร่ “หนังสือ” นั้นใหม่อีกครัง้หนึ่ง 
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๓๖ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
ระดับด ี :      เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มแีนวคิดและการนําเสนอที่  
                  ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ระดับดีมาก :  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

๑) มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อ 
วงวิชาการ 

๒) มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็น 
ถึงความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

 ๓)  สามารถนาํไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ 
ระดับดีเด่น :  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
                 ๑) มลีักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่  
                     (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

            ๒) มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและคน้คว้าต่อเนื่อง 
                 ๓) เป็นที่เช่ือถอืและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือระดับ
นานาชาติ 

 
ข้อกําหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน 
ของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ใน
ลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดง 
หลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

    (๓)  ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
    (๔)  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอ 

ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความ 
เสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน 
ในทางวิชาการ 

    (๕)  ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
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๓๗ 

แบบประเมนิผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

.......................... 
ชื่อผู้ขอรบัการประเมิน :  .......................................................................................................................................... 
ขอตําแหน่ง.................................................................. ในสาขาวิชา : ..................................................................... 
ชื่อเรื่อง ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่  การพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานกัพิมพ์              ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น (ซีดรีอมหรือเว็บไซต์) 
    ถ่ายสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรอืรูปแบบอ่ืนๆ   การจดันิทรรศการหรือการจดัแสดง 
 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) ..............................................    เสนอขอโดย         วิธีปกติ          วิธีพิเศษ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมนิ 
มี ไม่มี 

๑. มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน    
๒. มีการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาหรอืความต้องการโดยมีส่วนร่วมของสังคม

กลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มกิจกรรม 
  

๓. มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทําความเข้าใจ
สถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น 

  

๔. สามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาหรือทําความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิด
การเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกดิการพัฒนาให้กับสังคมอ่ืนได้ 
หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

  

๕. มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือวงวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

  

 
สรุปผลการประเมิน   

  ระดับดีเด่น มีผลการประเมินต้ังแต่ข้อ ๑ – ๕ 
  ระดับดีมาก มีผลการประเมินต้ังแต่ข้อ ๑ – ๔ 
  ระดับดี มีผลการประเมินต้ังแต่ข้อ ๑ – ๓ 
  ระดับพอใช้ มีผลการประเมินต้ังแต่ข้อ ๑ – ๒ 
  ระดับต้องปรับปรุง ไม่มีผลการประเมินในข้อใด 
 

ความเหน็อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………..………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………...……….. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………...……….. 
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๓๘ 

การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เนื่องจาก............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
  
      ผู้ประเมิน…………………………………... 
        (………………………………….) 
           ตําแหน่ง………………………………….. 
                               วันที่……. เดือน…………… พ.ศ……..…. 
หมายเหตุ ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

คําอธบิายแบบประเมินผลงานทางวิชาการรับใชส้ังคม 
คํานยิาม          -  ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาอย่าง 

  น้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  
-  ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใด 
   ด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกจิ  
   การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นําไปสู่การจดทะเบียน  
   สิทธิบัตรหรอืทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้ 
   แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกดิประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงใน 
   ความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

                    ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหากําไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 
 
รูปแบบ  จัดทําเป็นเอกสาร โดยมีคําอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงาน 

ที่ทําให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้และเกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้
อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

๑) สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
๒) การมสี่วนรว่มและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
๓) กระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
๔) ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใชใ้นการทาํให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
๕) การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
๖) การประเมนิผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
๗)  แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับ
ผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 
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๓๙ 

การเผยแพร่     ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และจะต้องมี 
การเผยแพร่สูส่าธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการ
เผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษา
ค้นคว้าต่อไปได้ 

 
เกณฑ์ประเมนิระดับคุณภาพ 
 
ระดับด ี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมีส่วนร่วม

ของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น หรือ
ทําความเข้าใจสถานการณ ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ ์หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น 

ระดับดมีาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาหรือทําความ
เข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการ
พัฒนาให้กับสงัคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดเีดน่  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 

 
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 

ในกรณีผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีการดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการ 
หลายสาขาวิชา ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอน 
การทํางานอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ 

(๑) การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 
(๒) การออกแบบหรือพัฒนาช้ินงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
(๓) การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง 
ให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงานทุกคน 

และบทบาทหน้าที่หลักของผูข้อกําหนดตําแหน่ง โดยให้ผู้รว่มงานทุกคนลงนามรับรอง ทั้งนี้ อาจไม่ต้องระบุ 
สัดส่วนการมีสว่นร่วมเป็นร้อยละก็ได้ 
 
แนวทางการกาํหนดสาขาวชิาที่จะแต่งตั้งให้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ 

ให้ระบุช่ือสาขาวชิาที่จะแต่งต้ัง โดยระบุเฉพาะชื่อสาขาวิชาที่แสดงความรู้ความเช่ียวชาญหลักของผู้ขอทั้งนี้ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ได้ใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
ประสงค์จะเสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นในสาขาวิชาเดิม โดยใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม สามารถเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาแต่หากการกําหนดสาขาวิชานั้น 
เป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพื้นฐานของตน ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และจะต้องเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งโดยวิธีพิเศษ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)114



๔๐ 

แนวทางการรบัรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
ให้มีการรับรองผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งแสดงหลักฐานการรับรองผลงานวิชาการรับใช้สังคม ผ่านคณะกรรมการ 

ประจําคณะเพื่อพิจารณาตรวจสอบและให้การรับรองการเผยแพร ่
(๒) ให้กองการเจ้าหน้าที่ นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยก่อน 

นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา  
 
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรบัใชส้ังคม 

ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
(๒) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
(๓) นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แลว้ อาจประเมินจากการ 

ตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งต้ัง 
ผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 

ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรบัของสังคมเป้าหมาย 
 
ข้อกําหนดดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี ้
(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน 

ของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ใน
ลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดง 
หลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

  (๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
  (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอ 
       ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความ 
       เสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน 
       ในทางวิชาการ 
  (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

……………………………….. 
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง รายช่ือวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ                       

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
................................... 

 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ผู้ที่จะขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ ๓ กรณีที่ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายช่ือวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ให้มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพิ่มเติม 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอํานาจในการตีความ วินิจฉัยการดําเนินการใดๆ 
ตามประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  
 
           จอมจิน  จนัทรสกุล 

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสาํหรบัการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฉบบัลงวันที่  ๒๒  เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๗ 

................................... 

การกําหนดรายชื่อวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผูข้อกําหนดตาํแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
          ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

๑.๑ Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) 
        (select ebscohost and then academic search premier) 

๑.๒ Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
๑.๓ BIOSIS (http://www.biosis.org) 
๑.๔ CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
๑.๕ EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
๑.๖ ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
๑.๗ H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 
      (select ebscohost and then H.W.Wilson) 

   ๑.๘ Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
๑.๙ Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
๑.๑๐ INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
๑.๑๑ MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
๑.๑๒ MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
๑.๑๓ PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
๑.๑๔ Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
๑.๑๕ ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
๑.๑๖ SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
๑.๑๗ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
๑.๑๘ Social Science Research Network 

                   (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
๑.๑๙ Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 

๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนกีารอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index — 
TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 

/๓. รายชื่อวารสาร… 
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๒ 

๓. รายชื่อวารสารทางวิชาการที่เพิ่มเติมจากฐานข้อมลูตามข้อ ๑ และ ๒ 
 ๓.๑ Asian Journal of Food and Agro-Industry 
 ๓.๒ GMSARN International Journal  
 ๓.๓ International journal of emerging technology and advanced engineering  
 ๓.๔ International Journal of Geoinformatics  
 ๓.๕ Journal of Contemporary Water Research & Education  
 ๓.๖ Journal of Water Resource and Protection  
 ๓.๗ Phytopharmacology  
 ๓.๘ Science Journal Ubon Ratchathani University  

๓.๙ The Asian Fisheries Science Journal 
 ๓.๑๐ US-China Foreign Language 
 ๓.๑๑ วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๓.๑๒ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
๓.๑๓ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
๓.๑๔ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ 

  

ทั้งนี้ รายช่ือวารสารในข้อ ๓ เป็นวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด จึงกําหนดให้มี
ผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยนับต้ังแต่ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ คือ ต้ังแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว วารสารในข้อ ๓ ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่
ยอมรับและสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามข้อ ๑ และ ๒ ได้ ก.พ.อ. จะไม่รับรอง
วารสารดังกล่าว  

อนึ่ง กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้ขอกําหนดตําแหน่งสามารถเสนอผลงานนั้นเพื่อประกอบในการพิจารณากําหนดตําแหน่งภายหลังได้ 

---------------------------------------- 
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารแต่งตั้ง
บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารแต่งตั้ง
บุคคลให้ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
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 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคล 
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ไวดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบทายประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชประกาศ  ก.พ.อ.  น้ีแทน 

ขอ ๒ ใหใชประกาศ  ก.พ.อ.  นี้นับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
หมวด  ๑ 

การแตงต้ังอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

 

ขอ ๓ ใหสภาสถาบันแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ซึ่งประกอบดวย 
  ๓.๑ ประธานกรรมการ  ตองเปนกรรมการสภาสถาบันประเภทผูทรงคุณวุฒิ   
  ๓.๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน  โดยคัดสรรจากบัญชี  

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน   
ในสถาบันนั้น  ๆ  จํานวนไมนอยกวาหาคน  แตไมเกินสิบคน 

การพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนดในขอ  ๔  และขอ  ๕  ตามวิธีการที่กําหนดในขอ  ๖  -  ขอ  ๑๐ 

ขอ ๔ การพิจารณาแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง   
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ใหพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ 

การพิจารณาแตงต้ังในวรรคแรกกระทําได  ๒  วิธี  คือ  การแตงต้ังโดยวิธีปกติ  และ  การแตงต้ัง
โดยวิธีพิเศษ 
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 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๕ การแตงต้ังอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติใหดําเนินการดังนี้ 
  ๕.๑ การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
   ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  ดํารงตําแหนงอาจารย  และ

ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป  หรือ 
  ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  ดํารงตําแหนงอาจารย  

และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือ 
  ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  ดํารงตําแหนงอาจารย  

และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป  หรือ 
  ผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่น  ผูใดไดโอนหรือยายมาบรรจุและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษา   หากผู น้ันเคยไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยพิเศษ 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่  ก.พ.อ.  รับรอง  และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวา 
สองหนวยกิต/ทวิภาค  อาจนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้นมาเปนเวลา 
ในการขอแตงต้ังตําแหนงทางวิชาการ  โดยใหคํานวณเวลาในการสอนพิเศษใหสามในสี่สวนของเวลา 
ท่ีทําการสอน 

  กรณีท่ีอาจารยผูใดไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น  ใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
อาจารยกอนไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลาที่ไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารยหลังจากไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น
รวมกัน  เพื่อขอแตงต้ังตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กําหนดไวใน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

   ๕.๑.๒ ผลการสอน   มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไว 
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและมีความชํานาญในการสอน  และเสนอเอกสารประกอบการสอน 
ท่ีผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ในกรณีท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชา
น้ันมีผูสอนรวมกันหลายคน  จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอท่ีผูขอกําหนดตําแหนง
เปนผูสอน  ซึ่งมีคุณภาพด ี และไดใชประกอบการสอนมาแลว  โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

   ๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผลงาน  ตอไปนี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 121
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    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑ
ท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  ท้ังน้ี  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด   ๆ 
หรือ 

     ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดี   
    และ 
    (๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา   หนังสือ   หรือบทความ 

ทางวิชาการ  ซึ่งมีคุณภาพดี  และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด 
   ๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  การพิจารณากําหนดตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 
    (๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ  ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปน

ผลงานของตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น  รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกัน 
ไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ  ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

    (๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูล 
ท่ีนํามาใชในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา   

    (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด
สิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน   

    (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการ
เปนเกณฑ  ไมมีอคติมาเกี่ยวของ  และเสนอผลงานตามความเปนจริง  ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย 
โดยหวังผลประโยชนสวนตัว  หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น  และเสนอผลงานตามความเปนจริง  
ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

    (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวย
กฎหมาย 

  ๕.๒ การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย   
   ๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป 
   ๕.๒.๒ ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวใน

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  และมีความชํานาญพิเศษในการสอน  และเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิต
ขึ้นตามภาระงานสอน  ในกรณีท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)122
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มีผูสอนรวมกันหลายคน  จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอท่ีผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน   
ซึ่งมีคุณภาพดี  และไดใชประกอบการสอนมาแลว  โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

   ๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผลงาน  ตอไปนี้   
    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  

ก.พ.อ.  กําหนด  ท้ังน้ี  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด   ๆ 
หรือ   

     ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดี   
    และ 
    (๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดี  

และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด 
  ผลงานทางวิชาการตามขอ  ๕.๒.๓  (๑)  และ  (๒)  ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใช

สําหรับการพิจารณาแตงต้ังเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว  ท้ังนี้  จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น
หลังจากไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย 

   ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงรองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ  ๕.๑.๔   

  ๕.๓ การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย   
   ๕.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ 

ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 
   ๕.๓.๒ ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวใน

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  และมีความเชี่ยวชาญในการสอน  โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

   ๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    วิธีท่ี ๑ ประกอบดวยผลงาน  ตอไปนี้ 
    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก  และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ

ท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  ท้ังน้ี  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด  ๆ   หรือ   
     ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก   
    และ 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 123
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    (๒) ผลงานแตงตํารา  หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  และไดรับ
การเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด   

    วิธีท่ี ๒ ประกอบดวยผลงาน  ตอไปนี้ 
    (๑) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีเดน  และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  

ก.พ.อ.  กําหนด  ท้ังนี้  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด  ๆ   หรือ   
    (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดีเดน  หรือ 
    (๓) ผลงานแตงตํารา  หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดีเดน  และไดรับ

การเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด   
  ผลงานทางวิชาการตามขอ  ๕.๓.๓  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ตองไมซ้ํากับผลงาน 

ท่ีไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงต้ังเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว  ท้ังนี้  ตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย 

   ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงศาสตราจารยตองคาํนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ  ๕.๑.๔   

ขอ ๖ วิธีการแตงต้ังอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยโดยวิธีปกติ  ใหดําเนินการดังนี้ 

  ๖.๑ การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และรองศาสตราจารย   
   ๖.๑.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  
พรอมดวยผลงานทางวิชาการ 

   ๖.๑.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน  
โดยอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

   ๖.๑.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  แตงต้ังคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในสาขาวิชา
น้ัน  ๆ  ซึ่งมีองคประกอบ  ดังนี้ 

    (๑) ประธานกรรมการแตงต้ังจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
    (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามถึงหาคน   

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)124
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   การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด
สําหรับสาขาวิชานั้น  ๆ  โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันท่ีผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการ 
ไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอ  และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน 

   ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแตงต้ัง  
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได  ใหขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  เปนราย  ๆ  ไป 

   เกณฑการตัดสิน  ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพท่ีแสดงความ
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

   ๖.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๖.๑.๓  แลว  ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและ 
ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงต้ัง  และแจงให  ก.พ.อ.  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ออกคําสั่งแตงต้ัง  
พรอมกับสําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  และแบบคําขอ ฯ   

   คําสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของ
ตําแหนงทางวิชาการที่สั่งแตงต้ังนั้นดวย 

  ๖.๒ การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
   ๖.๒.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามแบบคําขอ ฯ  ท่ี  ก.พ.อ.  กําหนดพรอมดวยผลงานทางวิชาการ 
   ๖.๒.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน  

โดยอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
   ๖.๒.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในสาขาวิชา
น้ัน   ๆ ซึ่งมีองคประกอบ  ดังน้ี 

    (๑) ประธานกรรมการแตงต้ังจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
    (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 125



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

    หากเสนอขอตามวิธีท่ี  ๑  ใหแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  
สามถึงหาคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เพื่อเสนอ
ความเห็นเบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา 

    หากเสนอขอตามวิธีท่ี  ๒  ใหแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน  
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เพ่ือเสนอความเห็นเบื้องตน
กอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา   

    การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี  ก.พ.อ.  
กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้น  ๆ  โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันท่ีผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการ 
ไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอ  และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับ 
ทุกขั้นตอน 

    ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปนท่ีสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถ
แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได  ใหขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  เปนราย  ๆ  ไป 

    เกณฑการตัดสิน  ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพ 
ท่ีแสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  โดยวิธีท่ี  ๑  หรือวิธีท่ี  ๒  การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียง
ขางมาก 

   ๖.๒.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๖.๒.๓  แลว  ใหนําเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา 

   ๖.๒.๕ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแลว  ใหเสนอ  ก.พ.อ.   
ใหความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  และแบบคําขอ ฯ   

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)126



 หนา   ๑๕ 
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ขอ ๗ การแตงต้ังอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
  กรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง  สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแตงต้ัง 

ผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  หรือรองศาสตราจารย  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได  (เชน   
การเสนอแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  โดยท่ีผูน้ันมิไดดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยมากอน  หรือเสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย  ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
ยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  หรือการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ท่ีสูงขึ้น  โดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ  หรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชา
เชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม)  โดยใหดําเนินการเปนวิธีพิเศษ 

  การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๗.๑ การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และรองศาสตราจารย  โดยวิธีพิเศษ 
   ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการ

แตงต้ังตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยใหแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

  ท้ังน้ีผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมาก 

  ๗.๒ การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ 
   ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีท่ี  ๑  เทานั้น  และใหดําเนินการ

ตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยใหแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

  ท้ังน้ีผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีเดน 

ขอ ๘ แบบคําขอ ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๓)  แบบเสนอแตงต้ัง ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๔)  แบบแสดง
หลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  คําจํากัดความของผลงานทาง
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วิชาการ  ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ  ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวทายประกาศนี้ 

ขอ ๙ กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับที่
ไดเคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว  หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมท่ีเคยเสนอเพื่อ
พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการคราวกอน  มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม  อีกครั้งหนึ่ง   
ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ฯ  ใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นท่ีผานการพิจารณา
มาแลวน้ัน  โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก 

หมวด  ๒ 
การลงโทษ 

 
 

ขอ ๑๐ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอ
กําหนดตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูท่ีกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงาน
ทางวิชาการและเปนผูท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
ดังตอไปนี้ 

  ๑๐.๑ กรณีท่ีตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงาน 
ไมตรงกับความเปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น  หรือนํา
ผลงานทางวิชาการของผูอื่นไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้นและ
ดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี  ๆ  ไป  และหาม
ผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป  นับต้ังแตวันที่สภาสถาบัน  
อุดมศึกษามีมติ 

  ๑๐.๒ กรณีท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว  หาก
ภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้น  
เปนการลอกเลียนผลงานของผูอ่ืนหรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใช  โดยอางวาเปนผลงานของตนเอง  
ใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  
และรองศาสตราจารย พิ เศษ   สวนตําแหนงศาสตราจารย   และศาสตราจารย พิ เศษ   ใหสภา
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 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นตอ  ก.พ.อ.  เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
ถอดถอน  และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี  ๆ  ไป  
และหามผูกระทําผิดน้ันเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป  นับต้ังแตวันที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติใหถอดถอน  หรือนับต้ังแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ถอดถอน  แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 
การอุทธรณ 

 
 

ขอ ๑๑ กรณีท่ีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑท่ี  ก.พ.อ.
กําหนด  ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได  โดยย่ืนอุทธรณตอ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาไดภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่รับทราบมติ 

เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเรื่องอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
พิจารณาคําอุทธรณ  เมื่อมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัยและ 
ใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๒ การพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ไดรับเรื่องไวแลวและอยูระหวางการดําเนินการ  ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามประกาศ  
ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๙  ตอไปจนแลวเสร็จ  
เวนแตการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ใหใชประกาศนี้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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ก.พ.อ.๐๓ 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   

------------------------------ 
 

๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ    

สวนที่ ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสงูสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒ ิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ระดับ ........ ข้ัน ........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตัง้เปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดรับการแตงตัง้เปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    
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 ๒

     ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานยอนหลงั ๓ ป (เปนภาระงานทีท่ําโดยความเห็นชอบจากเจาสงักัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตร ีหรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องทีท่ําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ชในการใหบริการ 
                                         ตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                   
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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 ๓

  

 
          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
   ไ ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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 ๔
  

 
๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา หนงัสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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 ๕
 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)134



 ๖
 
 
 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                          
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 135



 ๗
 

 
  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)136



 ๘
 
 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
  ลงชื่อ..........................................................เจาของประวัติ         
        (........................................................) 

  ตําแหนง.......................................................... 

        วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 137



 ๙
 
สวนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

แบบประเมินแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง...................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................มหาวิทยาลัย........................................ 

-------------------------------- 
 

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย)..  แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว....................................................เปนผูมีคุณสมบัติ... 
(ครบถวน/ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑที ่ก.พ.อ.กําหนด 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................... 

(...................................................) 
ตําแหนง  ..ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา.. 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 
 

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว....................................................เปนผูมี
คุณสมบัติ ...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ... (ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)... 
 
 
 

ลงชื่อ................................................... 

(...................................................) 

ตําแหนง................................................... 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)138



๑๐ 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน  โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในการประชุมครั้งที่
........./..............เมื่อวันที่.......................................ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว
.....................................................แลว้เห็นว่า  บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ................................(ช านาญ/ช านาญ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน  ซึ่งผู้ขอได้เสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนหรือสื่อการสอน  
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น.....................................(ผูช้่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)..ใน
สาขาวิชา................................ แล้วเห็นว่า 

๑)  เอกสารประกอบการสอน จ านวน...........วิชา มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์ 
ก.พ.อ. และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
   ๑.๑)..............................................................................................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  ๒) เอกสารค าสอน  จ านวน  ..........วชิา  มีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และวิธีการ
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
   ๒.๑)...........................................................................................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

                      ๓) สื่อการสอน จ านวน..........วชิา มีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และวิธีการ
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
   ๓.๑)................................................................................................ ...........  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  

(เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของ
การเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
   
 
 
       ลงช่ือ........................................................... 
              (.......................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
         วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .......... 
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 ๑๑
 
 
สวนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ที่........./.........
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว....................
ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา..............
แลวเห็นวา 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
   ๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ 
ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ตํารา/หนงัสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
   ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
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 ๑๒
 
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 
 

   ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
        เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ......... 
 
 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).................  
ในการประชุมครัง้ที่............เมื่อวันที่..........................พิจารณาผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของ 
นาย/นาง/นางสาว...................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมนิผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน/ และ ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 
และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น......(สมควร/      
ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.................................................เปนตําแหนง.....
(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)....... ในสาขาวิชา.............................และใหนําเสนอ
ที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ 
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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 ๑๓
 
 
สวนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

  สภาสถาบันอุดมศึกษา....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..............................ในการประชุม 
ครั้งที่..../..... เมื่อวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนมุัติ/ไมอนุมตัิ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................................ใหดํารงตําแหนง 
(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)   ในสาขาวิชา...........................................               
ไดตัง้แตวันที่............................... 

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรฐัมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ...........................….….… ใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา ............................................... ไดตั้งแตวันที่.................................... 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบ
คําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

    ลงชื่อ......................................................... 
              (...................................................) 

      ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
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 ๑๔
 

  ก.พ.อ.๐๔ 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   

------------------------------ 

๒. แบบเสนอแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวชิาการโดยผูบังคับบัญชา   

สวนที่ ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือแตงตัง้ดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสงูสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ระดับ ........ ข้ัน ........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตัง้เปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดรับการแตงตัง้เปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    
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 ๑๕
 
     ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

  
๓. ภาระงานยอนหลงั ๓ ป (เปนภาระงานทีท่ําโดยความเห็นชอบจากเจาสงักัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตร ีหรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องทีท่ําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ชในการใหบริการ 
                                         ตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                   
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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 ๑๖

  
          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
   ไ ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
  
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 145



 ๑๗
 

 
๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนงัสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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 ๑๘
 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 147



 ๑๙
 
 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                          
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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 ๒๐
 
  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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 ๒๑
 
 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
                   (...................................................) 

                ตําแหนง...ผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา... 

                   วันที่........เดือน...............พ.ศ. ........ 
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 ๒๒

 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................ตําแหนง.............................
ยินยอมใหผูบังคับบัญชาเสนอแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงเปน..............................ในสาขาวิชา..................... 
 
 

ลงชื่อ..................................................(เจาของประวัติ) 
          (...................................................) 

         ตําแหนง........................................................... 

          วันที่........เดือน...............พ.ศ. ........ 
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๒๓ 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน  โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในการประชุมครั้งที่
........./..............เมื่อวันที่.......................................ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว
.....................................................แลว้เห็นว่า  บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ................................(ช านาญ/ช านาญ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน  ซึ่งผู้ขอได้เสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนหรือสื่อการสอน  
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น.....................................(ผูช้่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)..ใน
สาขาวิชา................................ แล้วเห็นว่า 

๑)  เอกสารประกอบการสอน จ านวน...........วิชา มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์ 
ก.พ.อ. และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
   ๑.๑)..............................................................................................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  ๒) เอกสารค าสอน  จ านวน  ..........วชิา  มีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และวิธีการ
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
   ๒.๑).......................................................................................................... .  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

                      ๓) สื่อการสอน จ านวน..........วชิา มีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และวิธีการ
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
   ๓.๑)....................................................................... ....................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  

(เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของ
การเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
   
 
 
       ลงช่ือ........................................................... 
              (.......................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
         วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .......... 
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 ๒๔
 
 
สวนที่ ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ที่........./.........
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว....................
ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา..............
แลวเห็นวา 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
   ๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ 
ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ตํารา/หนงัสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
   ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
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 ๒๕
 
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 
 

   ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
        เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ......... 
 
 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).................  
ในการประชุมครัง้ที่............เมื่อวันที่.........................พิจารณาผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของ 
นาย/นาง/นางสาว...................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมนิผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน/ และ ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 
และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด  จึงเห็น....(สมควร/      
ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.............................................เปนตําแหนง......  
(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย).......ในสาขาวิชา.............................และใหนําเสนอ
ที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ 
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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 ๒๖
 
 
สวนที่ ๔ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

  สภาสถาบันอุดมศึกษา....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..............................ในการประชุม 
ครั้งที่..../..... เมื่อวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนมุัติ/ไมอนุมตัิ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................................ใหดํารงตําแหนง 
(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)   ในสาขาวิชา...........................................               
ไดตัง้แตวันที่............................... 

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตัง้ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรฐัมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ...........................….….… ใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา ............................................... ไดตั้งแตวันที่.................................... 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบ
เสนอแตงตัง้ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
 
 

    ลงชื่อ......................................................... 
              (...................................................) 

      ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
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 ๒๗
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------------ 

 
๓.  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

 
๓.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตองเปนงานทีผู่ขอตองเปน

เจาของและเปนผูดําเนินการเอง     

๓.๒ ถาเปนงานที่ผูขอมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ   ผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวา 
รอยละ ๕๐  และตองเปนผูดําเนนิการหลักในเรื่องนั้น  

๓.๓ สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย  ผูขอตองมสีวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือ         
ผูขอตองเปนผูดําเนนิการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น และตองมผีลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เก่ียวเน่ือง
สอดคลองกัน ซึง่แสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทยีบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐  ของผลงานวิจัย
หนึ่งเรื่อง 

๓.๔ ในกรณงีานวิจัยที่เปนชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูขอจะตองเปน
ผูดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแลว
ไมนอยกวารอยละ ๕๐    

๓.๕ ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนนิการเปนชุดตอเนื่องกัน  ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลักและ 
มีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ผูดําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการ
ออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัย
และใหขอเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

๓.๖ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงนามรับรองการมสีวนรวมในผลงานทางวิชาการวา หากมี
การเสนอผลงานทางวิชาการที่มผีูรวมงานหลายคน จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคน
มีสวนรวมในผลงานเรื่องนัน้รอยละเทาใด รวมทัง้ระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนัน้  

หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความ
เปนจริง จะถือวาการกระทําของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป 

การลงนามรับรองการมสีวนรวมในผลงานแตละชิน้   เม่ือไดลงนามรับรองแลว            
จะเปลี่ยนแปลงไมได 
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 ๒๘
 
๓.๗ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอผลงานวิจัยทีใ่ชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง

วิชาการวาตองไมเปนงานวิจัยทีท่ําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
หมายความถึงหามมใิหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงนําผลงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผูขอกําหนดตําแหนง มาเปนผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการ เวนแตผูเสนอขอกําหนดตําแหนงจะไดทําการศกึษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่อง 
จนปรากฏผลความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัดและจะพิจารณาเฉพาะสวนที่ศึกษาเพ่ิมเติมจาก
เดิมเทานั้น  

๓.๘ ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยมีชื่อผูใด
ระบุเปนเจาของผลงาน ผูมีชื่อที่ระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอยข้ึนอยู
กับขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในรูป
ของผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธของนักศึกษาเพ่ือรับปรญิญาในกรณทีี่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เปนทีป่รึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้น ทัง้นี้เปนที่เขาใจวา ที่ปรึกษาหรือ
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูริเริม่ กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยนั้น 
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 ๒๙
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------------------ 

 

๔.  แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

 บทความทางวิชาการ        ตํารา        หนังสือ        งานวิจัย       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 
 
ผูรวมงาน จํานวน........คน แตละคนมีสวนรวมดังนี้ : 
 

ชื่อผูรวมงาน ปริมาณงานรอยละ  และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ  
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 
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 ๓๐
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------- 

 
๕.  แนวทางการประเมินผลการสอน 

 
หลักเกณฑ 
 

  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมนิผลการสอนวา ผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ มีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอน โดยใชแนวทางในการ
ประเมิน ดังตอไปนี ้
  ๑.  มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมาย 
ที่วางไว  โดยเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน (คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร      
และลักษณะคณุภาพ ดังตารางแนบทาย) 
  ๒.  มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน 
  ๓.  มีความสามารถในการใชเทคนิควิธสีอนตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและ           
ติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย  ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ  ใชคําถาม
เพ่ือใหผูเรียนคิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 
  ๔.  มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสมัพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ 
  ๕.  มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพ่ิมเติม 
  ๖.  มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็ และแลกเปลี่ยนประสบการณตาม  

ความเหมาะสม 
  ๗.  มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี 
  ๘.  มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาทีส่อน 
  ๙.  มีความสามารถอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสอน 

  นอกจากนี้คณะกรรมการฯ  อาจกําหนดแนวทางในการประเมินเพ่ิมเติมข้ึนอีกก็ได   
โดยตองกําหนดใหชัดเจนและประกาศใหเปนทีท่ราบทั่วกันกอนการประเมิน 

วิธีการ 
  ๑. ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาภาควิชา/คณบดี) ประเมนิผลการ
สอนในชั้นตนวา ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผลการสอนอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญ
พิเศษ หรือเชี่ยวชาญ) 
  ๒. ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการวาอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ)  ทัง้นี้ อาจแตงตัง้ 
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
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 ๓๑
 

 
คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   

 เอกสารประกอบการสอน 

คํานิยาม 
 
 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 

การเผยแพร 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่สะทอนใหเหน็เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ  จัดเปนเครื่องมือ
สําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 
 
เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวของในวิชาทีต่นสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิง่ตางๆ ดังตอไปนี้ เพ่ิมข้ึนอีกก็ได 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเน่ือง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เปนตน 
 
อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม  หรือเปนสื่ออ่ืนๆ เชน ซีดีรอม 
ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษามาแลว 
             
อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  
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 ๓๒
 

คําจํากัดความของเอกสารคําสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   
 

 เอกสารคําสอน 

คํานิยาม 
 
 
 

 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษาที่
สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาทีส่อน และวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึน
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปน
เครื่องมือสําคัญของผูเรียนทีน่ําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนใน
วิชานั้นๆ 
 
เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืนๆที่เก่ียวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน 
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมสีิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเน่ือง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเล่ือน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใช
ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพ่ือขยายความที่มาของ
สาระและขอมูล และบรรณานุกรมทีท่ันสมัย  
 
ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออ่ืนๆ ที่
แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว 
            
อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  
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 ๓๓
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

------------------- 
 

๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนก
ตามระดับคุณภาพ  

 
 บทความทางวิชาการ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเดน็ทีต่องการอธิบายหรือวิเคราะหอยาง
ชัดเจน  ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะหในประเด็นนัน้ได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียง
เพ่ือวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยทีผู่เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยาง
ชัดเจนดวย 
 

เปนบทความที่มีความยาวไมมากนัก  ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตผุลหรือทีม่า
ของประเด็นทีต่องการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและ
บทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ 
 
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
         ทัง้นี้วารสารทางวิชาการนัน้อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนงัสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือนั้นแลว 
๓. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมทางวิชาการในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ ที่มกีารบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ที่นําเสนอนัน้แลว 
          เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ 
“บทความทางวิชาการ” นั้นแลว  การนํา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแกไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเตมิสวนใดสวนหนึ่ง เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมี 
การประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 
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 ๓๔
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 บทความทางวิชาการ 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับด ี     เปนบทความทางวิชาการทีม่ีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ
ทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี ้
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี ้
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง

องคความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวง

วิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
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 ๓๕
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ตํารา 

คํานิยาม 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนอยางเปนระบบ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เปนสวนหนึง่ของวิชา หรือของหลักสตูรก็ได ทีส่ะทอนใหเห็นถงึความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสตูรระดับอุดมศึกษา  
            เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอย่ืนเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 
             ทั้งนี้ผูขอจะตองระบุวิชาที่เก่ียวของในหลักสตูรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการดวย 
             ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาข้ึนจากเอกสารคําสอน 
จนถึงระดับที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แต
สามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาใน
วิชานั้น  
 
เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป  
การอางอิงและบรรณานุกรม  ทัง้นี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน
สมบูรณ  
             การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนัน้ไดโดยเบ็ดเสร็จ 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE)  
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสตูรเทานัน้  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการ
เผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา  
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 ๓๖
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ตํารา 

 
 
 
 
 
 
ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
              เมื่อไดมีการพิจารณาประเมนิคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว  การนํา “ตํารา” นั้น
ไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “ตํารา” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคณุภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทํา
การเผยแพร “ตํารา” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 
 

ระดับดี      เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและ
การนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ

และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการ

แสดงใหเห็นถงึความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ก่ียวของในระดับชาติ และ/หรือ

นานาชาติ  
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 ๓๗
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 หนังสือ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง  และใหทัศนะของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเน่ือง  มีความตอเนื่องเชือ่มโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม 
โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสตูรหรือของวิชาใดวิชา
หนึ่งในหลักสตูร   และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมคีวามทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันทีจ่ัดพิมพ 
 
เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิงและ
บรรณานุกรม  ทั้งนี้อาจมีอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ  
         การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนัน้ไดโดยเบ็ดเสร็จ 
 
มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
             เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ “หนังสือ” ไปแลว  การนํา “หนังสือ” 
นั้นไปแกไขปรับปรงุหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคณุภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึง่อาจกระทําได  แตจะตองทํา
การเผยแพร “หนงัสือ” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 
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 ๓๘
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 หนังสือ 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 

 
ระดับดี      เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มี
แนวคิดและการนําเสนอทีช่ัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปน

การแสดงใหเห็นถงึความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ก่ียวของในระดับชาติ และ/

หรือนานาชาติ  
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 ๓๙
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานวิจัย 

คํานิยาม 
 
 

 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล 
คําตอบหรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอ้ือตอการนํา
วิชาการนั้นไปประยุกต   

อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(Research Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทํา
วรรณกรรมปรทิัศน สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การ
วิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง  และอ่ืนๆ 
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับ
และสั้น สําหรับการนําเสนอในการประชมุทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น 
อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิง่พิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยาง
แนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนงัสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มกีารบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ  ซึง่ภายหลังจากการประชมุทาง
วิชาการไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคณุภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาได
เผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวของใน
ประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง 
               เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมกีารพิจารณาประเมินคณุภาพ
ของ “งานวิจัย” นั้นแลว   การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใด 
สวนหนึง่ เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ 
“งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 
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 ๔๐
  

 
คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

 งานวิจัย 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับด ี     เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธี
วิจัย  ซึ่งแสดงใหเหน็ถงึความกาวหนาทางวิชาการหรือนาํไปประยุกตได   
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. เปนผลงานที่แสดงถงึการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมทีล่ึกซึ้งกวา

งานเดิมที่เคยมผีูศึกษาแลว 
๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยาง

แพรหลาย 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคาย่ิง และมีการสังเคราะหอยางลกึซึ้งจนทําใหเปนการ

สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง ทําใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน 

๒. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เก่ียวของในระดับชาต ิ และ/หรือระดับนานาชาต ิ
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 ๔๑
  

 
คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการอยางอ่ืนที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความ
ทางวิชาการ หนงัสือ ตํารา หรืองานวิจัย  โดยปกตหิมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน  
สิ่งกอสราง หรือผลงานดานศลิปะ หรือสารานุกรม 
            รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบทีเ่ปนงานวรรณกรรม หรืองานดาน
ปรัชญา หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและ
ทรงคุณคาในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษา 
ตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
           ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่
อธิบายและชี้ใหเห็นวางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสราง
องคความรู  หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น  และแสดงถึงความ 
สามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  สําหรับผลงานทีมุ่งเชิงปฏิบัติจะตองผานการ
พิสูจนหรือมีหลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคณุคาของผลงาน 
 
๑. อาจจัดเพ่ิมไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือ       
แถบเสียง 
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําให
เกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิด
ประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 
๓. กรณผีลงานที่เปนสิง่ประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชงิปฏิบัติ จะตองผานการพสิูจน 
หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถงึคุณคาของผลงานนั้นดวย  
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 ๔๒
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ 
๓. การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย 
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสตูรเทานัน้   
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
              

ระดับดี  เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิง่ที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ  และ
ผลงานนัน้กอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี   และตอง 

๑. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของในสาขาวิชา
ที่เสนอหรือ 

๒. เปนผลงานที่สรางสรรคตองเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ 
และ/หรือวงวิชาชีพทัง้ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ
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 ๔๓
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานแปล 

คํานิยาม 
 
 
 
 

 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร 
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อนํามา
แปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึง่เปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปนผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืนประเภทหนึง่) 
มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
             เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแลว  การนํา “งานแปล” 
นั้นไปแกไขปรับปรงุหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง    
ทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหนึง่อาจกระทําได แตจะตอง
ทําการเผยแพร “งานแปล” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 

ระดับดี  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชี้ความสามารถในการสือ่ความหมายไดอยางดี มีการศึกษา
วิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัย  
            มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค 
ระดับดีมาก  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิด และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ถงึความสามารถในการสื่อความหมายใน
ระดับสูงมาก  
            มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซึ้ง
ในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสนัทัดกรณี         
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 ๔๔
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานแปล 

           มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับ     
มหภาคและจุลภาค 
ระดับดีเดน   ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี ้

๑. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญ ในระดับทีม่ีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 

๒. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได 
๓. มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเปนการ

บุกเบิกทางวิชาการ   
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 ๔๕
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
---------------------------------- 

 
๗.  ตัวอยางแนบทาย 

 กรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น 

  นาย ก. ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเปนเวลา ๖ ป  ตอมาลาศึกษาตอและไดรับวุฒิ
ปริญญาโทเพิ่มข้ึน กลับมาทําการสอนหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโทแลวอีก ๑ ป ๘ เดือน  ใหนับ
ระยะเวลาทําการสอนดังกลาวรวมกันตามอัตราสวน คือ สอนหลังจากปริญญาตรี ๖ ป (เทากับ  ๖/๙ = 
๒/๓ กับสอนหลังจากปริญญาโท ๑ ป ๘ เดือนเทากับ ๑/๓ เมื่อรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยได 
 
 วิธีการคํานวณดังน้ี 

อาจารยใชวุฒิปริญญาตรี  ๖  ป   =  ๗๒  เดือน 

เพราะฉะนั้นยังขาดในสวนที่ใชปริญญาตรี = (๙ X ๑๒) ๑๐๘ - ๗๒ =  ๓๖  เดือน 

ตอมาจะเทียบวุฒิปริญญาโทจะตองเอา .๕๕๕๕  =(๑๐๘ : (๕X๑๒) ๖๐)    

      = ๓๖ X .๕๕๕๕ = ๒๐ เดือน =  ๑ ป ๘ เดือน 

เพราะฉะนั้นถาจะใชวุฒิปริญญาโท จะตองทํางานอีก  ๑ ป  ๘ เดือน 
 
 กรณีการขอตําแหนงทางวิชาการกอนลาศึกษา 

  หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ และประสงคจะขอตําแหนง
ทางวิชาการก็ใหเสนอขอกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองเปนการขอตําแหนง
โดยวิธีปกติเทานั้น 
 

 

 
 

๕
๙ 
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หนา   ๘๑ 

เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดใหการแตงต้ัง
อาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ตองมีการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ          
ทางวิชาการ  ก.พ.อ.  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
สําหรับการกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย  ทั้งวิธีปกติและวิธีพิเศษ  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ การพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน  

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ที่มีผลการประเมินเปนเอกฉันท 
วาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.  
กําหนด  อยางใดอยางหนึ่ง   ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  จะไมกําหนดใหมีการประชุม  โดยถือเอาผล
การประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได 

ขอ ๓ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ใหใชบังคับกับการพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
และรองศาสตราจารย  ที่อยูระหวางการพิจารณาของสภาสถาบันอุดมศึกษาอยูในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๔ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับเปนระยะเวลาหนึ่งปนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วิจิตร  ศรีสอาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน  ก.พ.อ. 
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 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดกําหนดหมวด  ๓  
การอุทธรณ  กรณีผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนดไวนั้น  
เพื่อใหการปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวเปนมาตรฐานเดียวกัน  ก.พ.อ.  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  
และมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

ขอ ๒ ใหยกเลิก  หมวด  ๓  การอุทธรณ  ขอ  ๑๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“หมวด  ๓ 
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 
 

ขอ ๑๑ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.  
กําหนด  ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภาสถาบันอุดมศึกษา  
และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองคร้ัง  โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน
และการขอทบทวนดังกลาว  แตละคร้ังใหย่ืนเร่ืองไดภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่รับทราบมติ   

เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเร่ืองการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแลว 
ใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง 
ทางวิชาการ  มีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย  และใหคําวินิจฉัย 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  เปนที่สุด   

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)176



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๑/๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ดําเนินการดังนี้   
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง   
 (ก) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ  จะมีมติไมรับการพิจารณา

ก็ได 
 (ข) ในกรณีที่ เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ  ใหมีมติรับไวพิจารณา   

โดยมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงนั้น 

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
 (ก) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการหรือมิไดชี้แจงขอโตแยง

โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง  จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได 
 (ข) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและไดชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม

จากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง  ใหแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  เพื่อพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงและ
ผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง  ทั้งนี้  ใหประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทําหนาที่เปนประธาน 

ขอ ๑๑/๒ กรณีมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  ใหสถาบันอุดมศึกษาจายเงินสมนาคุณกรรมการ
สําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แตงต้ังเพิ่มนั้นดวย   

ขอ ๑๑/๓ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแยงของผลงาน 
ทางวิชาการทุกประเภทที่คุณภาพไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.กําหนดเทานั้น  หากผูขอกําหนดตําแหนง 
มีผลงานทางวิชาการใหมเพิ่มเติม  หรือมีการแกไขผลงานเดิม  กรณีนี้จะตองดําเนินการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใหม  และใหถือวาวันที่ย่ืนผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ย่ืนขอแกไขผลงาน
เดิมเปนวันเสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหม 

ขอ ๑๑/๔ กรณีมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามหมวดนี้  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูวินิจฉัย
ชี้ขาด  และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนที่สุด 

ขอ ๑๑/๕ การเสนอขออุทธรณและการพิจารณาคําอุทธรณผลงานทางวิชาการที่ดําเนินการ 
อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช  ใหดําเนินการตามประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑและ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 177



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

วิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  ตอไปจนแลวเสร็จ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ศรีเมือง  เจริญศิริ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)178



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

เพื่อความคลองตัวและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานเกี่ยวกับ 
การประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่กําหนดไวในประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงกําหนดวิธีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  สําหรับ 
การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ทั้งโดยวิธีปกติและโดยวิธีพิเศษ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศ   ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เปนตนไป 

ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้  เปนวรรคหา  ของขอ  ๖.๑.๓  ในประกาศ   ก.พ.อ.  เร่ือง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผู ชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   
และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนี้ 

“ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน  
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ที่มีผล 
การประเมินเปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือ 
ไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนดนั้น  สภาสถาบันอาจกําหนดการยกเวนการประชุมไวในขอบังคับ 
ของสภาสถาบัน  โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการก็ได” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 179



 หน้า  ๑๐ 
เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

เพ่ือให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ 
ศาสตราจารย์  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  โดยการสร้างผลงานทางวิชาการ 
อย่างเหมาะสมตามพันธกิจ  วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งที่เป็นความรู้ใหม่และ 
ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมหรือประเทศ  จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๑.๓  แห่งประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้ 
  (๑) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง   ต ารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือ 
  (๒) ผลงานวิจัย  ซึ่งมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. 

ก าหนด  ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ 
  (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ 

ตามเกณฑ์ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด 
ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๑.๓  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 

๓  องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย  คือ  (๑)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  (๒)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  และ  (๓) 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน  สังคมหรือประเทศ” 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)180



 หน้า  ๑๑ 
เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อ ๓ ผลงานทางวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกต าแหน่งต้อง 
เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละ 
สาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 

๑) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่   เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ 
และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

๒) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
๕) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการ  ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งตามประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ต่อไปจนแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย์สุชาต ิ ธาดาธ ารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 181



 หน้า  ๑๒ 
เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๗) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

เนื่องจากการแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเร่ือง  
ไว้แล้วและอยู่ระหว่างด าเนินการ  ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งตามประกาศ  ก .พ.อ.  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ต่อไปจนแล้วเสร็จ  เป็นการจ ากัดสิทธิในการด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ .ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  แห่งประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่อง  
ไว้แล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการ  ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ 
ศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย์สุชาต ิ ธาดาธ ารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)182



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๘)   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่  ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  กําหนดให้ 
การบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ที่ยื่นคําขอไว้แล้วก่อนที่ได้มี 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ทําให้มีผลกระทบกับผู้ที่ยื่นคําขอไว้แล้ว  ก.พ.อ.  จึงเห็นสมควรปรับปรุง
การบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เสียใหม่ให้เหมาะสม  นอกจากนี้  ก.พ.อ.  เห็นว่า 
ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ควรลดขั้นตอนเพื่อให้การพิจารณาเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น  
ในกรณีที่  ผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นเอกฉันท์  ก็ไม่จําเป็นต้องประชุมคณะกรรมการอีก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๒  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามข้อ  ๕.๑.๓   
ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศ  ก.พ.อ.  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ให้มีผลใช้บังคับ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รายใดที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้
พิจารณาก่อนวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕  และยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
กําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 183



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๒) กรณีที่ ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตาม   (๑)  รายใดมีผลการประเมิน   
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ  ๕.๑.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ  ๒  โดยประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณากําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๕.๑.๓   
ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขได้” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖.๑.๓  วรรคห้า  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๒  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์  
ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งอยู่ในเกณฑ์
หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนดนั้น  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดยกเว้นการประชุมไว้ในข้อบังคับ
ของสภาสถาบัน  โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)184



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๙)   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

เพื่อให้หลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นําความรู้  
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ  ซ่ึงเป็น
ภาระหน้าที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  เพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๑.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๒  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้   
(๑) ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  ไม่นับ

งานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ   หรือ 
(๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่

ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  หรือ   

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 

(๔) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ  ซ่ึงมีคุณภาพดี   
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 185



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๑.๓  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ต้องเป็นงานที่มีลักษณะ
คุณภาพ  ๓  องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย  คือ  (๑)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  (๒)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  
และ  (๓)  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๒.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้   
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  

ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ 
 ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ

หน้าที่ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้   หรือ 

 ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  และ 

(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๒.๓  (๑)  และ  (๒)  ต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้  ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น  หลังจากได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๓.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
วิธีที่  ๑  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้ 
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  

ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ   
 ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 

การปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  หรือ 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)186



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  และ 

(๒) ผลงานแต่งตํารา  หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่  ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด   

วิธีที่  ๒  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  

ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ   
(๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่

ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  หรือ 

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 

(๔) ผลงานแต่งตํารา  หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๓.๓  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้
สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้  ต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย” 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นวรรคหก  ในข้อ  ๖.๑.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ดังนี้ 

“สภาสถาบันอาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือ 
ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  ที่มีความรู้หรือความเช่ียวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ทําหน้าที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  เพิ่มเติมได้อีก  ๒  คน  ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง”   

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นวรรคเจ็ด  ในข้อ  ๖.๒.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนี้ 

“สภาสถาบันอาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือ   
ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  ที่มีความรู้หรือความเช่ียวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ทําหน้าที่เป็น
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 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  เพิ่มเติมได้อีก  ๒  คน  ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง”   

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกแบบคําขอ ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๓)  และแบบเสนอแต่งตั้ง ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๔)  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้แบบคําขอ ฯ  
และแบบเสนอแต่งตั้งฯ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๘ คํานิยาม  รูปแบบ  การเผยแพร่  ลักษณะคุณภาพ  ลักษณะการมีส่วนร่วม  และแนวทาง
การประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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ก.พ.อ. ๐๓ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

------------------------------ 
 

๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอดํารงตําแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือเต็ม และเรียงจากวุฒสิูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีที่สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยทีท่ําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรบัปริญญาหรือประกาศนียบัตรน้ันๆ ด้วย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง......................................................    รับเงินเดือน........................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................. 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    
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     ๒.๕ ตําแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

  
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทําโดยความเหน็ชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรอืบัณฑติศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบปุระเภทของกจิกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสปัดาห)์ 
 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่ีส่วนรบัผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสปัดาห์) 
 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบปุระเภทของงาน และปรมิาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............        
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สาํหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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 ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา หนังสือ  หรอืบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ                     
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแลว้หรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)194



 
 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
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     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาํหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)196



 
 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๓.๔ ผลงานแต่งตําราหรอืหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 197



 
 
  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ...............................................................เจ้าของประวัติ 
                                   (.................................................................) 
                           ตําแหน่ง................................................................ 

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)198



 
 
ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

แบบประเมินแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................มหาวิทยาลัย........................................ 

-------------------------------- 
 
      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
(...................................................) 

ตําแหน่ง  ..ผู้บงัคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเทา่.. 
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...  ที่จะได้รบัการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
(...................................................) 

ตําแหน่ง................................................... 
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
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ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน  โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในการประชุมครั้งที่
........./..............เมื่อวันที่.......................................ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว
.....................................................แลว้เห็นว่า  บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ................................(ช านาญ/ช านาญ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน  ซึ่งผู้ขอได้เสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนหรือสื่อการสอน  
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น.....................................(ผูช้่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)..ใน
สาขาวิชา................................ แล้วเห็นว่า 

๑)  เอกสารประกอบการสอน จ านวน...........วิชา มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์ 
ก.พ.อ. และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
   ๑.๑)..............................................................................................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  ๒) เอกสารค าสอน  จ านวน  ..........วชิา  มีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และวิธีการ
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
   ๒.๑).......................................................................................................... .  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

                      ๓) สื่อการสอน จ านวน..........วชิา มีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และวิธีการ
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
   ๓.๑)....................................................................... ....................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  

(เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของ
การเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
   
 
 
       ลงช่ือ........................................................... 
              (.......................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
         วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .......... 
 

 
 
ส่วนท่ี ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครัง้ที่........./.............           
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................      
ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา................       
แล้วเห็นว่า 
 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......             
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......           
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
.........เรื่อง ได้แก ่
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                    
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
 
 
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)200



 
 
ส่วนท่ี ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครัง้ที่........./.............           
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................      
ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา................       
แล้วเห็นว่า 
 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......             
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......           
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
.........เรื่อง ได้แก ่
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                    
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
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  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด........เรื่อง 
ได้แก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......              
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองอะไร             
ผลท่ีได้รับ  การนําไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เห็นถึงความเชีย่วชาญอย่างไร 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

   ลงช่ือ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
        เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ......... 
 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลยั/สถาบัน).... ในการประชุม         
ครั้งที่........เมื่อวันที่.................พจิารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................... 
ตามที่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  และ/หรือ 
ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.กําหนด  และเป็นผู้มจีริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.กําหนด  จงึเห็น...(สมควร/ไมส่มควร)...ให้กําหนดตําแหน่ง 
นาย/นาง/นางสาว............................ เป็นตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... 
ในสาขาวิชา.............................. และให้นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพจิารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ลงช่ือ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)202



 
 
ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 
  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครั้งที่..../......... เมื่อวันที.่..... 
เดือน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว................................ให้ดํารงตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ต้ังแต่วันที่...............................         
ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเรือ่ง/ ได้รับผลงานฉบบัปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบบัตีพิมพ์เผยแพร่/ 
อื่นๆ ระบ.ุ...)....     

๒. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ัง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคําสัง่แต่งต้ัง พร้อมส่งสําเนา
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทําหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรบัตําแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา........................................
ได้ต้ังแต่วันที่.................................... ซึง่เป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รบัเรื่อง/ ได้รบัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบรูณ์/ 
ได้รับผลงานฉบับตีพมิพ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบ.ุ...).....  พร้อมสง่สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ   ผลงานทางวิชาการ  และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                   (........................................................) 

            ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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  ก.พ.อ. ๐๔ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖  
------------------------------ 

๒. แบบเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา   

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อแต่งต้ังดํารงตําแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือเต็ม และเรียงจากวุฒสิูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีที่สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยทีท่ําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรบัปริญญาหรือประกาศนียบัตรน้ันๆ ด้วย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง.....................................................    รับเงินเดือน ........................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............. 
     ๒.๓ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา.................................................. 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    
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     ๒.๕ ตําแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

  
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทําโดยความเหน็ชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรอืบัณฑติศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบปุระเภทของกจิกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสปัดาห)์ 
 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่ีส่วนรบัผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสปัดาห์) 
 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบปุระเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสปัดาห์) 
 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............        
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด)  
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          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรอืไม ่
   ไ ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อ ปพี.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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 ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนังสอื  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จาํนวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแลว้หรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 

  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง) 209



 
 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
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     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไมเ่คยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๓.๔ ผลงานแต่งตําราหรอืหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ.................................................. 
                       (...................................................) 

                 ตําแหน่ง...ผูบ้ังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า... 
                     วันที่........เดือน...............พ.ศ. .......... 

 
 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................ตําแหน่ง....................................
ยินยอมใหผู้้บังคับบญัชาเสนอแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเป็น...................................ในสาขาวิชา............................ 
 
 

                  ลงช่ือ..................................................(เจ้าของประวัติ) 
                      (...................................................) 

                     ตําแหน่ง........................................................... 
                      วันที่........เดือน...............พ.ศ. ........ 
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ส่วนที่ ๒ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน  โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในการประชุมครั้งที่
........./..............เมื่อวันที่.......................................ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว
.....................................................แลว้เห็นว่า  บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ................................(ช านาญ/ช านาญ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน  ซึ่งผู้ขอได้เสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนหรือสื่อการสอน  
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น.....................................(ผูช้่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)..ใน
สาขาวิชา................................ แล้วเห็นว่า 

๑)  เอกสารประกอบการสอน จ านวน...........วิชา มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์ 
ก.พ.อ. และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
   ๑.๑)..............................................................................................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  ๒) เอกสารค าสอน  จ านวน  ..........วชิา  มีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และวิธีการ
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
   ๒.๑).......................................................................................................... .  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

                      ๓) สื่อการสอน จ านวน..........วชิา มีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และวิธีการ
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
   ๓.๑)....................................................................... ....................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  

(เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของ
การเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
   
 
 
       ลงช่ือ........................................................... 
              (.......................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
         วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .......... 
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ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครัง้ที่........./.............           
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................      
ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา................       
แล้วเห็นว่า 
 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......             
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......           
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
.........เรื่อง ได้แก ่
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                    
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
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  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด........เรื่อง 
ได้แก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......              
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองอะไร             
ผลท่ีได้รับ  การนําไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เห็นถึงความเชีย่วชาญอย่างไร 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

   ลงช่ือ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
        เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ......... 
 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลยั/สถาบัน).... ในการประชุม         
ครั้งที่........เมื่อวันที่.................พจิารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................... 
ตามที่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  และ/หรือ 
ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.กําหนด  และเป็นผู้มจีริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.กําหนด  จงึเห็น...(สมควร/ไมส่มควร)...ให้กําหนดตําแหน่ง 
นาย/นาง/นางสาว............................ เป็นตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... 
ในสาขาวิชา.............................. และให้นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพจิารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ลงช่ือ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 
  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครั้งที่..../......... เมื่อวันที.่..... 
เดือน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว................................ให้ดํารงตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ต้ังแต่วันที่...............................         
ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเรือ่ง/ ได้รับผลงานฉบบัปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบบัตีพิมพ์เผยแพร่/ 
อื่นๆ ระบ.ุ...)....     

๒. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ัง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคําสัง่แต่งต้ัง พร้อมส่งสําเนา
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทําหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบเสนอแต่งต้ัง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  

    (สําหรบัตําแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา........................................
ได้ต้ังแต่วันที่.................................... ซึง่เป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รบัเรื่อง/ ได้รบัผลงานฉบบัปรับปรงุสมบรูณ์/ 
ได้รับผลงานฉบับตีพมิพ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบ.ุ...).....  พร้อมสง่สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ   ผลงานทางวิชาการ  และแบบเสนอแต่งต้ัง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                   (........................................................) 

            ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------ 

 
๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 
ในกรณีผลงานวิชาการรับใช้สงัคมซึง่มีการดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบรูณาการ

หลายสาขาวิชา  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ  โดยมบีทบาทในข้ันตอน
การทํางานอย่างน้อย ๓ ข้ันตอน คือ 

ก. การวิเคราะหส์ถานการณ์ก่อนเริม่กจิกรรมรับใช้สงัคม 
ข. การออกแบบหรือพฒันาช้ินงานหรือแนวคิดหรอืกิจกรรม 
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรงุ 

ให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานน้ันของผูร้่วมงานทกุคน 
และบทบาทหน้าทีห่ลักของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง โดยใหผู้้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง ทั้งน้ี  อาจไม่ต้องระบุ
สัดส่วนการมสี่วนร่วมเป็นร้อยละก็ได้  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------ 

 
๔.  แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 

แนวทางการกําหนดสาขาวิชาท่ีจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   
 ให้ระบุช่ือสาขาวิชาที่จะแต่งต้ัง  โดยระบเุฉพาะช่ือสาขาวิชาที่แสดงความรู้ความเช่ียวชาญหลัก          
ของผู้ขอ   
 ทั้งน้ี ผู้ขอกําหนดตําแหน่งที่เคยได้รบัการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  โดยไม่ได้ใช้ผลงาน
วิชาการรับใช้สงัคม  ประสงค์จะเสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงข้ึนในสาขาวิชาเดิม โดยใช้ผลงานวิชาการรบัใช้
สังคม สามารถเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึนได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา          
แต่หากการกําหนดสาขาวิชาน้ัน เป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพื้นฐานของตน ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา และจะต้องเสนอขอกําหนดตําแหน่งโดยวิธีพิเศษ 
 
แนวทางการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
 ให้มีการรบัรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สงัคม โดยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ให้สถาบันอุดมศึกษาหรอืคณะวิชา แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อทําหน้าทีร่ับรองการใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมของผลงานวิชาการรับใช้สงัคมน้ัน  
 ๒. ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งแสดงหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการ
รับใช้สงัคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการทีเ่กีย่วข้อง  
 
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 ให้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ  ประเมินผลงานวิชาการรบัใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปน้ี 
  ๑. ประเมินจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน  
  ๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสมัภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  ๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมินจากการ
ตรวจสอบสภาพจรงิทีม่ีอยู่ในพื้นทีร่่วมด้วย  ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งต้ัง
ผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 
 ทั้งน้ี  ให้เน้นถึงการมสี่วนร่วมและการยอมรบัของสังคมเป้าหมาย 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

------------------------------ 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ และผลงานทางวิชาการ 
ท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรอืท้องถ่ิน ทีเ่กิดข้ึนโดยใช้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
อย่างน้อยหน่ึงสาขาวิชา และปรากฏผลทีส่ามารถประเมินได้เป็นรปูธรรมโดยประจักษ์ต่อ
สาธารณะ  
 
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมน้ีต้องเป็นผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีข้ึนทางด้านใด
ด้านหน่ึง หรือหลายด้านเกี่ยวกบั ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
เศรษฐกจิ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นําไปสู่การ  
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สนิทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นทีป่ระจักษ์
ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพฒันาสงัคม และก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปญัหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 
 
ทั้งน้ี ไม่นับรวมงานที่แสวงหากําไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ  
 
จัดทําเป็นเอกสาร  โดยมีคําอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพือ่ช้ีให้เห็นว่า     
เป็นผลงานที่ทําให้เกิดการพฒันาเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน        
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรอืก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ 
สาขาวิชาหน่ึงๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจกัษ์        
ในประเด็นต่อไปน้ี 

 สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน 
 การมีส่วนร่วมและการยอมรบัของสังคมเป้าหมาย 
 กระบวนการทีท่ําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
 ความรู้หรอืความเช่ียวชาญที่ใช้ในการทําใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน 
 การคาดการณ์สิ่งทีจ่ะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเ้กดิข้ึนแล้ว 
 การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน 
 แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพฒันาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 

 
          ทั้งน้ี นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติม
อื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ 
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

------------------------------ 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ และผลงานทางวิชาการ 
ท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

การเผยแพร ่
 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นทีห่รอืการเปิดให้เย่ียมชมพื้นที่  
และจะต้องมกีารเผยแพร่สูส่าธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สอดคล้อง 
กับผลงาน โดยการเผยแพร่น้ันจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษร          
ที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้  
 
ระดับดี  มีการรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศที่ชัดเจน  มีการระบุปญัหาหรือความต้องการ    
โดยการมสี่วนร่วมของสังคมกลุม่เป้าหมาย มีการวิเคราะหห์รือสงัเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน  หรอืทําความเข้าใจสถานการณ์  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่าง
เป็นทีป่ระจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมน้ัน   
 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  และต้องสามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา 
หรือทําความเข้าใจสถานการณ์  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่ประจกัษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาใหก้ับสังคมอื่นได้ หรือกอ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับ
จังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรปูธรรม 
 
ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสงัคมหรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง  เป็นที่ยอมรบัในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น  UNESCO    WHO    UNICEF  เป็นต้น 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
(ฉบับที่  ๑๐) 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อนุสนธิประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ได้กําหนด
หลักเกณฑ์  ผลงานทางวิชาการในการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าจะต้องมี
ผลงานวิจัย  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  หรือผลงานแต่งหรือ
เรียบเรียง  ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ  โดยมีเงื่อนไขว่าผลงานดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพดี  
และลักษณะคุณภาพ  ๓  องค์ประกอบ  คือ  (๑)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  (๒)  มีการวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์  และ  (๓)  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน  สังคมหรือ
ประเทศ  ก.พ.อ.  พิจารณาแล้วเห็นว่า  เงื่อนไขคุณภาพทั้ง  ๓  องค์ประกอบดังกล่าวเทียบได้กับ 
คุณภาพในระดับดีมาก  ประกอบกับผลงานทางวิชาการบางประเภทอาจไม่สามารถมีครบทั้ง   
๓  องค์ประกอบ  จึงมีมติให้ยกเลิกคุณภาพทั้ง  ๓  องค์ประกอบดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๑.๓  แห่งประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๙)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้ 
  (๑) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ  ซ่ึงมีคุณภาพดี  

และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

  (๒) ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ 

  (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่  ตามเกณฑ์  
ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 

  (๔) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 
การปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผล 
ที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม  โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ  ลักษณะการเผยแพร่และผลงาน 
ทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพของบทความทางวิชาการ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ  ให้ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหน่งตามข้อ  ๕.๑.๓   
ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์                        

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------- 

 
๖. คําจาํกัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการท่ี 

จําแนกตามระดับคุณภาพ  
 

 บทความทางวิชาการ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร ่
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน  
ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพ่ือ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นน้ันได้ อาจเป็นการนําความรู้จาก  
แหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะ  
ทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 
 
ประกอบด้วยการนําความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม  ที่ครบถ้วน
และสมบูรณ ์
 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
๑. เผยแพรใ่นรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
         ทั้งนี้วารสารทางวิชาการน้ันอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
๒. เผยแพรใ่นหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือน้ันแล้ว 
๓. เผยแพรใ่นหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม
ทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ที่นําเสนอนั้นแล้ว 
          เมื่อได้เผยแพร่ตามลกัษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“บทความทางวิชาการ” นั้นแล้ว  การนํา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุง  
หรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึง เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไม่ได้ 
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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ด้วยประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดหลักเกณฑ์
ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ว่าจะต้องมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  สําหรับตําแหน่งที่เสนอขอ  และจะต้องได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์  สําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร
ทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ  ๒  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน  และสมํ่าเสมอ  อย่างน้อยปีละ  ๒  ฉบับ 
(๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของวารสาร  และ

สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ 
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน   
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า  วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer  reviewer)  ที่พิจารณา

คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร   
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายช่ือด้วย 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer  reviewer)  ที่ตรง
หรือเก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ  และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
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(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอก  กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก   
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ  กรณีที่บทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย   

(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน  เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ  
ได้แก่  ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์  บทคัดย่อ  ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง   

ข้อ ๔ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ  ๓  แล้ว  
ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้  ก.พ.อ.  ทราบ  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ   

ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ  ๓  ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ  ๒  
จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ  ๓  มีผลบังคับใช้เป็นเวลา  ๓  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้มีผลบังคับใช้  หากพ้นระยะเวลาดงักล่าว  ก.พ.อ.  จะไม่รับรองวารสาร
ตามข้อ  ๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

  วารสารทางวิชาการทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
 -  Academic Search Premier  (http://www.ebsco.com/home) 
    (select ebscohost and then academic search premier) 
 -  Agricola  (http://agricola.nal.usda.gov) 
 -  BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
 -  CINAHL  (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
 -  EiCOMPENDEX  (http://www.ei.org) 
 -  ERIC  (http://www.eric.ed.gov/) 
 -  H.W.Wilson  (http://www.ebscohost.com) 
    (select ebscohost and then H.W.Wilson)  
 -  Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
 -  Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
 -  INSPEC  (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
 -  MathSciNet  (http://www.ams.org/mathscinet) 
 -  MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)   
 -  PsycINFO  (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
 -  Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
 -  ScienceDirect  (http://www.sciencedirect.com) 
 -  SciFinder  (https://scifinder.cas.org/) 
 -  Scopus  (http://www.info.scopus.com) 
 -  Social Science Research Network   
    (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
 -  Web of Knowledge  (http://wokinfo.com) 

  ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal               
Citation Index -- TCI)  เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุม่ที่ ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมลู ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิม่เติมต่อไป 
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การซักซ้อมความเข้าใจ และแนวปฏิบตัิเกีย่วกบัการ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
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