
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ  ธาน ี
         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      วันที่ 24 มีนาคม 2557 
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ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการ

พจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผศ. รศ. และ ศ. 

ฉบบัที ่2 พ.ศ.2550 มผีลบงัคบัใช้ 3 เม.ย. 50 
ฉบบัที ่3 พ.ศ.2550 มผีลบงัคบัใช้ 19 ม.ิย. 50  
ฉบบัที ่4 พ.ศ.2551 มผีลบงัคบัใช้ 10 ม.ค. 52 
ฉบบัที ่5 พ.ศ.2552 มผีลบงัคบัใช้ 26 ม.ีค. 52 
ฉบบัที ่6 พ.ศ.2555 มผีลบงัคบัใช้ 19 ต.ค. 55 
ฉบบัที ่7 พ.ศ.2555 มผีลบงัคบัใช้ 19 ต.ค. 55 
ฉบบัที ่8 พ.ศ.2555 มผีลบงัคบัใช้ 26 ม.ค. 56 
ฉบบัที ่9 พ.ศ.2556 มผีลบงัคบัใช้ 9 ม.ีค. 56 

ฉบบัที ่10 พ.ศ.2556 มผีลบงัคับใช้ 10 เม.ย. 56 
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑ์การพจิารณา

วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ มผีลบงัคบัใช้ 2 ต.ค. 56 

 

ฃฃ 

สภามหาวทิยาลยั ออกข้อบงัคบั ว่าด้วยการ 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ  

ฉบบัที ่1 พ.ศ.2550 ลงวนัที่ 4 ส.ค. 50 

ฉบบัที ่2 พ.ศ.2552 ลงวนัที ่25 ก.ค. 52 

ก.พ.ว. ม.อุบลฯ ออกประกาศ เร่ืองหลกัเกณ์และ
วธีิการประเมนิผลการสอน ฯ  

ฉบบัที ่1 พ.ศ.2550 ลงวนัที ่10 ส.ค. 50 

ฉบบัที ่2 พ.ศ.2553 ลงวนัที ่30 ม.ค. 53 

ฉบบัที ่3 พ.ศ.2554 ลงวนัที ่4 ม.ีค. 54 

ประกาศหลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตั้งฯ 

ฉบบัที ่1 พ.ศ.2550 ลงวนัที ่10 ส.ค. 50 

   ฉบบัที ่2 พ.ศ.2555 ลงวนัที ่25 ต.ค. 55 

  ฉบับที่ 3 พ.ศ.2556 ลงวนัที่ 20 ก.ย. 56 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
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 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2555  

    -แก้ไขตามประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 6) – (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 

 

 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
วิธีปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ฉบับลงวันที่  10 สิงหาคม 2550 

การด าเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี หลกัเกณฑ์และวธีิการ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2556  

     -แก้ไขตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 8) – (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 

 

 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
วิธีปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555 
ฉบับลงวันที่  25 ตุลาคม 2555 

หลกัเกณฑ์และวธีิการ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ต่อ) 
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    ผลงานต้องมีทิศทางการศึกษาหรือวจิัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรอื
หลายกรณีตามความเหมาะสมของแตล่ะสาขาวชิา ดังต่อไปนี้ 
   1. สอดคลอ้งกับศักยภาพหรือทรพัยากรของแตล่ะพื้นที่ เพื่อ 
       ก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
   2. เพื่อใหรู้เ้ท่าทันกบัการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
   3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   4. พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
   5. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

  

ประกาศ ก.พ.อ. ฯ 
ระดับคุณภาพผลงานส าหรับการขอต าแหน่งทุกต าแหน่ง 
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สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ   
  ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการสภาประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน  
      จากรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
  จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน 
                                       

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
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  คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 
  ผลการสอน 
  ผลงานทางวชิาการ 
  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ   

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) 
พิจารณาจาก   
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 1. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
   1.1  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
         1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่ง 
    อาจารย์และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือ 
          2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่ง  
              อาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ป ีหรือ 
 3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าด ารงต าแหน่ง 
              อาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

          

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ 
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1.2  ผลการสอน 
 1. มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ 
              มหาวิทยาลัย 
 2. มีความช านาญในการสอน 
 3. เสนอเอกสารประกอบการสอน 
     3.1 สอนเต็มวิชา  
               3.2 กรณทีี่ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ ได้ท าการสอนหลายวิชา  
ซึง่แต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน
ในทุกหัวข้อที่ผูข้อก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน    
            ซึ่งมีคุณภาพดี ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก 
 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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1.3  ผลงานทางวชิาการ ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (1) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมี
คุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
 (2) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
 (3) ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
 (4) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ 
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อ
สาธารณชน”   
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1.4  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
 1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ผลงานของตน และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทัง้ไม่น าผลงานของ
ตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า 1 ฉบับ 
 2. ต้องให้เกียรติและอ้างอิงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่
น ามาใชใ้นผลงานทางวิชาการ 
 3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลย หรือละเมิด
สิทธสิ่วนบุคคลอื่นของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 
 4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ
เป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ 
 5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่อบธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย 
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2. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
    2.1  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
            - ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
                ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
    2.2  ผลการสอน 
   1. มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
             2. มีความช านาญพิเศษในการสอน 
   3. เสนอเอกสารค าสอน 
      3.1 สอนเต็มวิชา  
               3.2 กรณทีี่ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ ได้ท าการสอนหลายวิชา  
ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารค าสอนในทุกหัวข้อ
ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ซึง่มีคุณภาพดี ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดย
ผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2.3  ผลงานทางวิชาการ 
       (1) ผลงานวิจัย หรือ ผลงานบริการรับใชส้ังคม หรือ ผลงานทาง 
         วิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคณุภาพดี และได้รบัการเผยแพร่ที่  
         ก.พ.อ. ก าหนด  และ 
       (2) ผลงานแต่งหรือเรยีบเรียง ต ารา หรือ หนังสือ ซึ่งมีคณุภาพด ี 
          และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
        ** ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องเสนอผลงานทางวชิาการตาม (1) อย่างใดอย่างหน่ึง 
อย่างน้อย 1 ช้ิน และเป็นผู้ด าเนินการหลกั โดยผู้ขอก าหนดต าแหน่งมส่ีวนร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ  50 และตาม (2) อย่างน้อย 1 ช้ิน และเป็นผู้ด าเนินการหลกั โดยผู้ขอมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 

2.4  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
       - เช่นเดียวกับต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



3. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
    3.1  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 - ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
            ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
    3.2  ผลการสอน 
 - มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน 
 - มีความเชี่ยวชาญในการสอน และเสนอสื่อการสอน โดยผ่านประเมินผลการ
สอนจากคณะอนุกรรมการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    3.3  ผลงานทางวิชาการ 
 วิธีที่ 1 ประกอบด้วยผลงาน 
                   1. ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับกาเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด และ 
                    2. ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการ
เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด   
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   วิธีที่ 2 ประกอบด้วยผลงาน 
     1. ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ 
        ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือ  
     2. ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม ซึ่งมคีุณภาพดีเด่น  
        และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือ  
     3. ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคณุภาพดเีด่น หรือ  
     4. ผลงานแต่งต ารา หรอืหนังสือ ที่มีคณุภาพดเีด่น และ 
        ได้รับการเผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
     3.4  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
            - เช่นเดียวกับผู้ชว่ยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์   
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ก. ต าแหน่ง ผศ./รศ. 
1. ผู้ขอต าแหน่งยืน่เร่ืองต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัช้ัน โดยเสนอแบบ ก.พ.อ.03 
พร้อมผลงานทางวิชาการ หรือคณะ/วทิยาลยั เสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามแบบค าขอ 
ก.พ.อ.04  ดังนี ้

1.1 แบบประวัติส่วนตัว และผลงานทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03 หรือ  
      แบบ ก.พ.อ. 04) จ านวน 6 ชุด 
1.2 ผลงานทางวิชาการ  6 ชุด 
1.3 แบบแสดงหลกัฐานการมส่ีวนร่วมในผลงานทางวชิาการ  6 ชุด 
1.4  ผลการประเมนิผลการสอน   จ านวน 6 ชุด 
1.5 เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนหรือส่ือการสอน  6 ชุด 
1.6 บันทึกข้อความต้นฉบับ 16 



2. การประทบัรับเร่ือง ให้เจ้าหน้าที่ระดบัคณะ/วทิยาลยั ประทบัรับเร่ืองเฉพาะทีม่ี
เอกสารและผลงานครบถ้วน ต ามข้อ 1 
 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคคล หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้อง  
    ครบถ้วน น าเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองของคณะ/วทิยาลยั เพือ่พจิารณาให้ 
    การรับรองแล้ว แล้วจึงส่งไปยงักองการเจ้าหน้าที่ 
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4. กองการเจ้าหน้าที่  น าเสนอคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
      4.1 กรณีไม่เข้าเกณฑ์ ส่งเร่ืองคนืผู้ขอ พร้อมเหตุผล 
      4.2 กรณีให้ความเห็นชอบ 
 1) คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ พจิารณาแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
     ก. ประธาน  แต่งตั้งจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
     ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จ านวน 3-5 คน 
 2) ฝ่ายเลขานุการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสนอประธานคณะกรรมการ
พจิารณาต าแหน่งทางวิชาการลงนามค าส่ังแต่งตั้ง 
 3) ฝ่ายเลขานุการ ส่งผลงานทางวชิาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณา
โดยก าหนดระยะเวลา 45 วนั นับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการ หากผลการประเมนิไม่
เป็นเอกฉันท์ ให้มกีารประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันับจากวันที่ได้รับผลการ
ประเมิน  
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5. เมือ่คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการพจิารณาความเห็นของ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว น าเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัิ  
 
6. เสนออธิการบดอีอกค าส่ัง และแจ้ง ก.พ.อ. ทราบและตรวจสอบภายใน 30 วัน  
     และขออนุมัตทิะเบียนต าแหน่งเพือ่ให้ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง (เฉพาะข้าราชการ)  
     ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยั กองการเจ้าหน้าที่ออกค าส่ังให้ได้รับเงนิประจ า 
     ต าแหน่ง หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป 
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ข. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 1) คณะ/วทิยาลยั เสนอช่ือผู้มคุีณสมบัติตามแบบค าขอ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
พร้อมรูปถ่ายแต่งชุดปกตขิาว จ านวน 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ 
(ขั้นตอนเช่นเดยีวกบัการขอ ผศ./รศ.) 
 2) คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ พจิารณาผลการสอน ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอน 
                3) การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                     ก. ประธาน  แต่งตั้งจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
                     ข. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                        วิธีที ่1 จ านวน 3 – 5 คน 
                         วธีิที่ 2 จ านวน 5 คน 20 



 4. ฝ่ายเลขานุการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอประธานกรรมการพจิารณา
ต าแหน่งทางวชิาการ ลงนามค าส่ัง 
 5. ฝ่ายเลขานุการส่งผลงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ส่งผลงาน 
 6. เมือ่คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ พจิารณาตามความ
เห็นชอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณา 
 7. สภามหาวทิยาลยัอนุมัตแิล้วเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น เพือ่เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่น าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคม
ทูล เพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 
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1. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ./รศ. โดยวิธีพิเศษ 
   - ให้น าเสนอผลงานทางวชิาการ และให้ด าเนินการตามวิธีการ

เช่นเดียวกับการแต่งตั้ง ผศ./รศ. โดยวิธีปกต ิ
   - แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน  
   - การตัดสินของทีป่ระชุมต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสยีง 
   - ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีมาก 
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2. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
    - ให้น าเสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น 
    -  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 
    - การตัดสินของที่ประชุมต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง 
    - ผลงานทางวชิาการต้องมีคณุภาพในระดับดีเด่น 
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-ผูเ้สนอขอ เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลยั
ภายใน 90 วนั ตั้งแต่วนัท่ีทราบมติ และ 
-สามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาไดไ้ม่เกิน 2 คร้ังโดยแสดง
เหตุผลทางวิชาการสนบัสนุนการขอทบทวนดงักล่าว 
    ทบทวนคร้ังที ่1  
        -สภามหาวทิยาลยัรับเร่ืองแลว้ส่งใหค้ณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วชิาการพิจารณา ด าเนินการดงัน้ี 
             (1) การทบทวนผลการพิจารณาคร้ังท่ี 1 ในกรณีท่ีเห็นวา่ค  าช้ีแจงขอ้
โตแ้ยง้ไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะไม่รับไวพิ้จารณา 
             (2) ในกรณีท่ีเห็นวา่ค าช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้มีเหตุผลทางวชิาการ จะรับไว้
พิจารณา ใหส่้งขอ้โตแ้ยง้ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุชุดเดิม 
     
     

การยื่นขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
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- ทบทวนคร้ังที ่2  
        (ก) ในกรณีท่ีเห็นวา่ค  าช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้ไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือ
มิไดช้ี้แจงขอ้โตแ้ยง้โดยมีเหตุผลเพ่ิมเติมจากคร้ังท่ีหน่ึง จะไม่รับพิจารณา 
         (ข) ในกรณีท่ีเห็นวา่ค าช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้มีเหตุผลทางวิชาการและได้
ช้ีแจงเหตุผลเพ่ิมเติมจากการขอทบทวนคร้ังท่ี 1  จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม  เพ่ือพิจารณาค าช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้และ
ผลงานทางวิชาการของผูข้อก าหนดต าแหน่ง  ทั้งน้ี ใหป้ระธาน
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมท าหนา้ท่ีเป็นประธาน  
     

การยื่นขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
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26 

- กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ระบุการมส่ีวนร่วมในผลงานไม่ตรงกบั
ความเป็นจริง หรือมพีฤติกรรมลอกเลยีนผลงานทางวชิาการของผู้อืน่ ให้สภา
มหาวทิยาลยัมีมติให้งดการพจิารณาการขอต าแหน่งทางวชิาการในคร้ังนั้น และ
ด าเนินการทางวินัย และห้ามผู้กระท าผดิน้ันเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการ มี
ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่สภามหาวทิยาลยัมีมติ 
 

- กรณีได้รับการพจิารณาอนุมัตใิห้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการแล้ว หากภายหลงัตรวจ
พบว่าผลงานน้ันลอกเลยีนผลงานผู้อืน่ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้สภามีมต ิ
ถอดถอน ต าแหน่ง ผศ./รศ. ส่วนศาสตราจารย์ ให้สภามหาวทิยาลยัเสนอความเห็นต่อ 
ก.พ.อ. เพือ่น าความกราบบังคมทูลเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน 
 

มาตรการในการป้องกนัและการลงโทษ 



 
 

ก.พ.อ./กกอ. จะพจิารณากลัน่กรองคุณสมบัติและผลงานวชิาการของ 

ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามหลกัเกณฑ์ ดังนี ้

     1. กระบวนการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ี ก.พ.อ./กกอ. ก าหนดไว ้

     2. การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการฯ ตอ้งเป็นไป
ตามวิธีการท่ี ก.พ.อ./กกอ. ก าหนดไว ้

     3.สภาสถาบนัอุดมศึกษามีมติอนุมติัก าหนดต าแหน่งทางวชิาการในสาขาวิชาท่ี
ถกูตอ้ง และวนัท่ีแต่งตั้งมีความถกูตอ้ง 

     4.ไม่ปรากฎวา่มีการด าเนินการท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายอยา่งชดัแจง้ในประการอ่ืน 
 

สาระส าคัญ 

การพจิารณากลัน่กรองคุณสมบัตแิละผลงานวชิาการของผู้เสนอขอก าหนด 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
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        1.1 การระบุการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่ถูกตอ้ง เช่น 
ระบุรายช่ือผูร่้วมงานไม่ครบและไม่สอดคลอ้งกบัผลงานฉบบัเผยแพร่
หรือเม่ือรวมสัดส่วนการมีส่วนร่วมแลว้เกิน 100% หรือไม่ครบ 100% 
รวมทั้งไม่ระบุสดัส่วนการมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน 
        1.2 ผลงานวิจยัท่ีไดรับการประเมินวา่คุณภาพอยูใ่นเกณฑแ์ต่ผูข้อมี
ส่วนร่วมในผลงานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของลกัษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการ 

 

ประเด็นปัญหาที่พบจากการพจิารณากลัน่กรอง 
 
1. การมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ  
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        1.3 ผูข้อมีผลงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนั และท า
หนา้ท่ีเป็น Corresponding Authorในบางเร่ือง แต่ไม่ไดเ้ป็นผูด้  าเนินการ
หลกัในเร่ืองใดเลย จะพิจารณาวา่แสดงถึงความเช่ียวชาญของผูข้อตาม
เกณฑห์รือไม่ 
        1.4 กรณีผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่งานวิจยั ไดแ้ก่ 
บทความทางวิชาการ ต ารา หนงัสือ หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
ซ่ึงมีผูข้อมีส่วนร่วมของผลงานนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 จึงไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์

 

ประเดน็ปัญหาทีพ่บจากการพิจารณากลัน่กรอง (ตอ่) ประเด็นปัญหาที่พบจากการพจิารณากลัน่กรอง (ต่อ) 
 
1. การมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ (ต่อ) 
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กรณผีลงานวจิยั  ให้พจิารณาว่าเข้าข่ายกรณใีดกรณหีน่ึง ดงัน้ี 
     1. ผูข้อมีส่วนร่วมในผลงานวิจยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
     2. กรณีผูข้อมีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนัหลายเร่ือง ซ่ึงแสดงปริมาณ
ผลงานวิจยัรวมกนัแลว้เทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของผลงานวิจยัหน่ึงเร่ือง 
โดยจะตอ้งมีผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ท่ีผูข้อเป็นผูด้  าเนินการหลกั 
     3. กรณีงานวิจยัท่ีเป็นชุดโครงการ(Research Program) ผูข้อจะตอ้งเป็น
ผูด้  าเนินการหลกัในบางโครงการ(ของชุดโครงการนั้น) อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และมี
ปริมาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
     4.กรณีงานวิจยัท่ีด าเนินการเป็นชุดต่อเน่ืองกนั ผูข้อจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการ
หลกัและมีปริมาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

 

แนวทางการพจิารณาลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

ประเด็นปัญหาที่พบจากการพจิารณากลัน่กรอง (ต่อ) 
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แนวทางการพจิารณาลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

กรณผีลงานทางวชิาการประเภทอืน่ ที่มใิช่งานวจิัย 
ผูข้อตอ้งมีส่วนร่วมในผลงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 และตอ้งเป็น
ผูด้  าเนินการหลกั ในเร่ืองนั้นๆ 
กรณีผูข้อมีผลงานหลายเร่ือง ไม่สามารถน าส่วนร่วมในผลงานหลายๆ
เร่ืองนั้นมานบัรวมกนัได ้
การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ จะตอ้งให้
ผูร่้วมงานทุกคนลงนามรับรองวา่ แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเร่ืองนั้น
ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในผลงานนั้น
ดว้ย 
เม่ือไดมี้การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไปแลว้ 
จะเปล่ียนแปลงไม่ได้ 

 

แนวทางการพจิารณาลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ(ต่อ) 

แนวทางการพจิารณาลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ (ต่อ) 
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2.1 การเผยแพร่ผลงานวจิยัในวารสารอิเลก็ทรอนิกส์บนเครือข่าย  
   อินเตอร์เน็ตในลกัษณะOpen Access Journal ท่ีไม่มีคุณภาพ 

2.2 การน าเสนอบทความวจิยัต่อท่ีประชุมทางวชิาการ ซ่ึงไม่มีการ  
  บรรณาธิการ และน าไปรวมเล่มเผยแพร่ใน Proceedingsโดย 
  ส่วนใหญ่พบวา่ผูข้อเสนอหลกัฐานการเผยแพร่ท่ีเป็นเพียง 
  เอกสารประกอบการน าเสนอในท่ีประชุมเท่านั้น 
 

ประเดน็ปัญหาทีพ่บจากการพิจารณากลัน่กรอง (ตอ่) ประเด็นปัญหาที่พบจากการพจิารณากลัน่กรอง(ต่อ) 
 
2. การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  
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2.3 กรณีการเผยแพร่ผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ ไม่ปรากฏหลกัฐานวา่ ไดผ้า่น  
  การประเมินคุณภาพโดยผูท้รงคุณวฒิุ และเผยแพร่ไปยงัวงวิชาการและ   
  วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งกวา้งขวาง โดย 
  ส่วนใหญ่ มกัพบวา่เป็นเพยีงคณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับ 
  งานเท่านั้น 

2.4 ระยะเวลาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไม่ครบถว้นตามท่ีหลกัเกณฑ ์  
       ก าหนดไว ้
 

ประเดน็ปัญหาทีพ่บจากการพิจารณากลัน่กรอง (ตอ่) ประเด็นปัญหาที่พบจากการพจิารณากลัน่กรอง (ต่อ) 
 
2. การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ (ต่อ) 
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กรณีการเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการประเภท Open Access Journal  
ตอ้งพิจารณาว่า วารสารนั้นเป็นวารสารท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในวง
วิชาการ และสอดคลอ้งกบัลกัษณะการเผยแพร่ท่ี ก.พ.อ./กกอ. ก าหนด
หรือไม่ โดยวารสารออนไลน์ท่ีไม่มีคุณภาพจะมีลกัษณะอยา่งหน่ึงหรือ
หลายอยา่ง ดงัน้ี 
 ไม่มีการระบุส านกัพมิพห์รือสถานท่ีพมิพท่ี์แน่นอน ไม่ระบุขอ้มูล และ
รายละเอียดท่ีตั้ง หรือท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่ส านกัพมิพต์ั้งอยูใ่นทวปียโุรปหรือ
อเมริกา แต่ไม่สามารถสืบคน้สถานท่ีตั้งจริงได ้

 

แนวทางการพจิารณาลกัษณะการเผยแพร่ผลงานวจิัย 
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แนวทางการพจิารณาลกัษณะการเผยแพร่ผลงานวิจยั (ต่อ)  
 

กรณีการเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการประเภท Open Access Journal  
• ไม่มีก าหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชดัเจน ตามมาตรฐานวารสารวชิาการ
ระดบัสากล และไม่เป็นไปตาม หลกัเกณฑ ์ท่ี ก.พ.อ./กกอ. ก าหนด 

• ไม่มีบรรณาธิการ หรือคณะบรรณาธิการไม่ใช่ผูท้รงคุณวฒิุ ในสาขาวชิานั้นๆ 
และมกัพบวา่บทความวจิยัท่ีลงเผยแพร่ในวารสารออนไลนด์งักล่าว มี
ขอ้ผดิพลาดในเชิงวชิาการ และ / หรือใชภ้าษาองักฤษไม่ถูกตอ้งตามหลกั
ไวยากรณ์ และ/หรือมีรูปแบบการน าเสนอ การเขียนอา้งอิง ไม่ถกูตอ้ง ไม่เป็น
รูปแบบเดียวกนั เป็นตน้ 

 

แนวทางการพจิารณาลกัษณะการเผยแพร่ผลงานวจิัย(ต่อ) 
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      กรณีการน าเสนอต่อท่ีประชุมทางวชิาการ และมีการน าไปเผยแพร่ใน Proceedings ก.พ.อ. 
และ กกอ. ไดก้ าหนดค านิยามและลกัษณะของ Proceedings ดงัน้ี 

 

  “Proceedings หมายถึง หนงัสือประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการท่ีเป็น
ฉบบัเตม็ของการประชุมทางวชิาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ โดยตอ้งมีการระบุคณะ
บรรณาธิการท่ีท าหนา้ท่ีคดัสรรกลัน่กรองก่อนการเผยแพร่หนงัสือประมวลบทความ ในการ
ประชุมทางวชิาการน้ี อาจอยูใ่นรูปแบบหนงัสือหรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อน
หรือหลงัการประชุมกไ็ด ้

  คณะบรรณาธิการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งมีผูท้รงคุณวฒิุฯซ่ึงอยูใ่นวงวชิาการสาขาวชิา
นั้นหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายๆสถาบนั” 

 

  ทั้งน้ี คณะบรรณาธิการดงักล่าวท่ีมีหนา้ท่ีคดัสรรกลัน่กรองผลงานนั้น ใหร้วมถึง การ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง การใชภ้าษา และแกไ้ขถอ้ยค าหรือรูปแบบการน าเสนอใหถู้กตอ้ง
ก่อนการเผยแพร่ดว้ย 

แนวทางการพจิารณาลกัษณะการเผยแพร่ผลงานวจิัย(ต่อ) 
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กรณกีารเผยแพร่ผลงานวจัิยฉบับสมบูรณ์ 
  ตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมินคุณภาพโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
และแสดงหลกัฐานวา่ไดเ้ผยแพร่ไปยงัวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชา
นั้นและสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งกวา้งขวาง ดงัน้ี 

  - หลกัฐานการประเมินคุณภาพก่อนการเผยแพร่โดยผูท้รงคุณวฒิุ 
ในสาขาวิชานั้นๆ พร้อมรายช่ือคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

  - หลกัฐานการเผยแพร่ผลงานในวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชา
นั้นๆ อยา่งกวา้งขวาง 

แนวทางการพจิารณาลกัษณะการเผยแพร่ผลงานวจิัย(ต่อ) 
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      วนัท่ีแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติัท่ี ก.พ.อ./กกอ. ก าหนด 

ประเด็นปัญหาที่พบจากการพจิารณากลัน่กรอง (ต่อ) 
 
3. วนัทีแ่ต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
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แนวปฏิบัติในการก าหนดวนัที่แต่งตั้ง 

  (1) กรณีท่ีคุณสมบติัและผลงานทางวิชาการครบถว้นสมบูรณ์
ตั้งแต่วนัท่ีสภาสถาบนัรับเร่ือง ใหแ้ต่งตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภาสถาบนั 

    รับเร่ือง 
  (2) กรณีท่ีมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (ยกเวน้ผลงานวิจยั
และบทความทางวิชาการจะปรับปรุงไม่ได)้ ใหแ้ต่งตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ี
สภาสถาบนั ไดรั้บผลงานทางวิชาการฉบบัปรับปรุงสมบูรณ์ 
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  (3) กรณีท่ีมีการส่งผลงานทางวิชาการ หลกัฐานความเป็น
แหล่งอา้งอิงทางวิชาการ และหลกัฐานความเป็นท่ียอมรับนบัถือ
ในวงวิชาการเพิ่มเติม ใหแ้ต่งตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภาสถาบนัไดรั้บ
ผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมนั้น 

  (4) กรณีงานวิจยัหรือบทความทางวิชาการท่ีมีหนงัสือจาก
บรรณาธิการวารสารวารสารทางวิชาการรับรองวา่จะเผยแพร่ให้
ไดเ้ม่ือใดในวารสารฉบบัใดใหแ้ต่งตั้ง ไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภาสถาบนั
ไดรั้บงานวิจยัหรือบทความทางวิชาการฉบบัเผยแพร่แลว้ 

แนวปฏิบัติในการก าหนดวนัที่แต่งตั้ง (ต่อ) 
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  (5) กรณีผูข้อยืน่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ
ต่อมาไดรั้บการอนุมติัให ้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือลาประเภทอ่ืนๆ 
หากไดรั้บการพิจารณาวา่คุณสมบติัและผลงานทางวิชาการอยูใ่น
เกณฑ ์โดยไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข จะแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งได้
ไม่ก่อนวนัท่ีสภาสถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บเร่ืองและก่อนวนัท่ีไดรั้บ
อนุมติัใหล้า กรณีมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือส่งผล
งานเพิ่มเติมในระหวา่ง การลา จะแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดไ้ม่
ก่อนวนัท่ีผูเ้สนอขอกลบัมาปฏิบติัราชการตามปกติ 

แนวปฏิบัติในการก าหนดวนัที่แต่งตั้ง (ต่อ) 
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  (6) กรณีผูข้อยืน่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้
แลว้ ก่อนวนัท่ีเกษียณอาย ุใหแ้ต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดไ้ม่ก่อน
วนัท่ีสภาสถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บเร่ือง หรือไดรั้บผลงานทาง
วิชาการฉบบัปรับปรุงสมบูรณ์ หรือไดรั้บผลงานทางวิชาการ
เพิ่มเติม แลว้แต่กรณี 

          ทั้งน้ี วนัท่ีแต่งตั้งดงักล่าว ตอ้งเป็นวนัท่ีผูน้ั้นยงัมีสถานภาพ
เป็นขา้ราชการ หรือยงัมีสถานภาพเป็นคณาจารยป์ระจ าส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

แนวปฏิบัติในการก าหนดวนัที่แต่งตั้ง (ต่อ) 
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  การก าหนดสาขาวิชาท่ีจะแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานทางวิชาการ หรือไม่แสดงใหเ้ห็น
ถึงความเช่ียวชาญของผูไ้ดรั้บแต่งตั้ง 

ประเด็นปัญหาที่พบจากการพจิารณากลัน่กรอง (ต่อ) 
 

4. ก าหนดสาขาวชิาที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
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แนวปฏิบัติในการก าหนดสาขาวชิา   ให้พจิารณาจาก 

(1) ภาระงานสอน 
(2) ผลงานทางวิชาการท่ีใชใ้นการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
(3) เป็นสาขาวิชาท่ีเป็นระบบสากล แสดงใหเ้ห็นถึงความ

เช่ียวชาญของผูข้อ และไดรั้บการยอมรับในวงวิชาการใน
สาขานั้นๆ 

(4) การก าหนดสาขาวิชา ไม่ใช่การก าหนดจากวฒิุการศึกษา 
หรือวิชาเอก/สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือภาควิชา คณะ 
หลกัสูตร หรือหน่วยงานท่ีสงักดั 

ประเด็นปัญหาที่พบจากการพจิารณากลัน่กรอง (ต่อ) 
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ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาก าหนด
ต าแหน่ง ไม่สอดคล้องกบัสาขาวชิาที่เสนอขอ 

 ผู้ขอเสนอผลงานทางวชิาการผดิประเภทหรือไม่เข้าข่ายตามค า
จ ากดัความและรูปแบบของผลงานทางวชิาการ ที ่ก.พ.อ./กกอ. 
ก าหนด 
 

ประเด็นปัญหาที่พบจากการพจิารณากลัน่กรอง (ต่อ) 

5. การเสนอผลงานทางวชิาการ 
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1. จะต้องพจิารณาด้วยว่า ผลงานทางวชิาการทีมี่คุณภาพอยู่ในเกณฑ์
น้ัน เป็นผลงานทางวชิาการทีเ่กีย่วข้องสอดคล้องกนักบัสาขาวชิาที่
เสนอขอก าหนดต าแหน่งหรือไม่ 

2. ให้พจิารณาผลงานทางวชิาการให้เป็นไปตามค านิยามและรูปแบบ
ของผลงานทางวชิาการที่ ก.พ.อ./กกอ. ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ/ระเบียบฯ เช่น 
 

แนวทางการพจิารณาการเสนอผลงานทางวิชาการ 

ประเด็นปัญหาที่พบจากการพจิารณากลัน่กรอง (ต่อ) 
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 จะเสนอผลงานวจิัยแทนบทความทางวชิาการไม่ได้ 

 บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ที่มลีกัษณะและรูปแบบตามค าจ ากดั
ความของต าราให้จัดเป็นผลงานประเภทต าราได้ 

 งานแปล หรือสารานุกรม หรือพจนานุกรม จัดเป็นผลงานทาง
วชิาการในลกัษณะอืน่ 

 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จะเสนอบทความทาง
วชิาการ ไม่ได้ 

 คู่มอืปฏิบัตกิาร การท าหน้าทีเ่ป็นบรรณาธิการหนังสือหรือบทความ
วจิัย เอกสารเผยแพร่ แผ่นพบั หรือโปสเตอร์ ฯลฯ จะน ามาใช้เป็น
ผลงานส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ไม่ได้ 

แนวทางการพจิารณาการเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

ประเด็นปัญหาที่พบจากการพจิารณากลัน่กรอง (ต่อ) 
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 มีสาระส าคัญเกีย่วกบัการก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการทั้ง
ทีเ่ป็นรูปเล่มส่ิงพมิพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ เพือ่ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั  ดังนี ้ 

 ข้อ 1 ประกาศน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2556 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 2 การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการใหใ้ชว้ารสารทางวิชาการท่ีมีรายช่ืออยูใ่น

ฐานขอ้มูลท่ีเป็น   
          ท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 

 ข้อ 3 ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามขอ้ 2 ใหส้ภา
สถาบนัอุดมศึกษา 
          อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
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(1) มีการก าหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชดัเจน และสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
(2) มีการระบุส านกัพิมพห์รือหน่วยงานท่ีตีพิมพ ์วตัถุประสงค ์ขอบเขตของวารสาร และ

สาขาวชิาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ ์
(3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
(4) มีหลกัฐานท่ีตรวจสอบไดว้า่ วารสารท่ีมีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุ (peer review) ท่ีพจิารณา

คุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวชิาหรือกลุ่มสาขาวชิาตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขต
ของวารสาร โดยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกหน่วยงานท่ีจดัท าวารสารอยูใ่นรายช่ือดว้ย 

(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผูท้รงคุณวฒิุ (peer review) ท่ีตรงหรือ
เก่ียวเน่ืองกบัสาขาของบทความ และไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผูนิ้พนธ์ 

(6) วารสารทุกฉบบัมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผูนิ้พนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก กรณีท่ีบทความมีผูนิ้พนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคลากรจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกใหถื้อวา่เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 (ต่อ) 
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(7) มีบทคดัยอ่ของบทความท่ีเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษทุกบทความ กรณีท่ี
บทความตีพิมพเ์ป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จะตอ้งมีบทคดัยอ่ท่ีเป็นภาษาองักฤษดว้ย 

(8) มีการตีพิมพบ์ทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพท่ี์ไดม้าตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกนัในทุก
บทความ ไดแ้ก่ ช่ือและท่ีอยูผู่นิ้พนธ์ บทคดัยอ่ ตวับทความและเอกสารอา้งอิง 

 

ข้อ 4 เม่ือสภาสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวชิาการตามหลกัเกณฑข์อ้ 3 
แลว้ใหจ้ดัท าเป็นประกาศ และแจง้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีออก
ประกาศ 

ข้อ 5 ก าหนดระยะเวลาในการบงัคบัใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการ กรณี
ท่ีไม่มีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ี ก.พ.อ. ก าหนด โดยใหมี้ผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี
นบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศ ก.พ.อ. น้ีมีผลบงัคบัใช ้คือ ตั้งแต่วนัที่ 2 ตุลาคม 2556 ถึงวนัที่  
1 ตุลาคม 2559 

 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 (ต่อ) 
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วารสารทางวิชาการทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก่ วารสารทีม่ีช่ือ
อยู่ในฐานข้อมูลทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบัชาติ และระดบันานาชาต ิดงัต่อไปนี ้

1. ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 
    1.1 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) 

    (select ebscohost and then academic search premier) 
     1.2  Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
     1.3  BIOSIS (http://www.biosis.org) 
     1.4 CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
     1.5 EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
     1.6  ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
     1.7 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 

      (select ebscohost and then H.W.Wilson) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสาร 
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ต่อ) 
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     1.8 Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
     1.9 Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
     1.10 INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
     1.11 MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
     1.12 MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
     1.13 PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
     1.14 Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
     1.15 ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
     1.16 SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
     1.17 Scopus (http://www.info.scopus.com) 
     1.18 Social Science Research Network  (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 

     1.19 Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสาร 
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ต่อ) 
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2. ฐานข้อมูลระดบัชาติ ได้แก่ ศูนย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index — TCI) เฉพาะวารสารทีม่ช่ืีออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที ่2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสาร 
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ต่อ) 
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 สภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนั 22 กุมภาพนัธ์ 
2557 ใหค้วามเห็นชอบ 

    ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556  เป็นตน้ไป 
    ขอ้ 2 ผูท่ี้จะขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ 

        ศาสตราจารย ์ของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ใหเ้ผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน 
        วารสารทางวิชาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 

    ขอ้ 3 กรณีท่ีตอ้งมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมรายช่ือวารสารทางวิชาการ 
        ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ใหม้หาวทิยาลยัจดัท าประกาศรายช่ือ 
        วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม 

    ขอ้ 4 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี และใหมี้อ านาจในการตีความ  
         วนิิจฉยัการด าเนินการใดๆ ตามประกาศน้ี 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีเร่ือง รายช่ือวารสารทางวชิาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ   มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

ฉบับลงวนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2556 
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1. ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ  (ตามประกาศ ก.พ.อ.)  
2. ฐานขอ้มูลระดบัชาติ (ตามประกาศ ก.พ.อ.) 
3. รายช่ือวารสารทางวชิาการทีเ่พิม่เตมิจากฐานข้อมูลตามข้อ 1 และ 2  (มหาวทิยาลยั
ก าหนด) 
     3.1 Asian Journal of Food and Agro-Industry 
     3.2 GMSARN International Journal  
     3.3 International journal of emerging technology and advanced engineering  
     3.4 International Journal of Geoinformatics  
     3.5 Journal of Contemporary Water Research & Education  
     3.6 Journal of Water Resource and Protection  
      

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีเร่ือง รายช่ือวารสารทาง
วชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ   มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  
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     3.7 Phytopharmacology  
     3.8 Science Journal Ubon Ratchathani University  
     3.9 The Asian Fisheries Science Journal 
     3.10 US-China Foreign Language 
     3.11 วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
     3.12 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
     3.13 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
     3.14วารสารวิจยัสาธารณสุขศาสตร์ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีเร่ือง รายช่ือวารสารทาง
วชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ต่อ)  
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ขอบคุณค่ะ  

57 


