
 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์

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

๑. ความเป็นมา 
บุคลากรสายวิชาการ มีความส าคัญและจ าเป็นต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจด้านการให้บริการทางด้านการศึกษา และให้ความรู้
แก่ประชาชน ภารกิจหลักที่ส าคัญคือ การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถผ่าน
ประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ และได้รับการรับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการจาก ก .พ.ร. 
ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมาตรฐานด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ มติด้านคุณภาพและการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ก.พ.อ. ได้ก าหนดโครงสร้างต าแหน่งและ
ความก้าวหน้าของต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการ มาตรฐานภาระงานเลื่อนจากต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย/สถาบันถือปฏิบัติ ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจึง
จ าเป็นต้องทราบโครงสร้างภาระหน้าที่และลักษณะปฏิบัติงานของสายงานนี้ที่ต้องปฏิบัติงานประจ าแล้ว และ
หากประสงค์จะเลื่อนขึ้นสู่ต าแหน่งในระดับสูงขึ้น ต้องเตรียมความพร้อมในการจัดท าผลงาน เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
มหาวิทยาลัยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.ก าหนด โดย อ.ก.ม. หรือ คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้พิจารณา ต่อมาหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล แล้วมอบหมายให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา และสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.ก าหนด  

ในการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ซึ่งองค์ประกอบและวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มาจากคณะต่าง ๆ เป็นผู้เสนอ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.ก าหนดคณะละ ๓ รายชื่อ กองการเจ้าหน้าที่ทาบทามแล้วเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่งตั้ง โดยมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนออกประกาศหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศ ก .พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเป็นแนวทาง
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน ก.พ.อ. ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ - ฉบับที่ ๑๐ (ตามรายละเอียดในภาคผนวก) 

 ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้เสนอออก
ข้อบังคับ/ประกาศให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ได้แก่ 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒   

  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ฉบับท่ี ๑ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร 
ค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๑๐ 



๒ 
 

สิงหาคม ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ฉบับท่ี ๒ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐  

ฉบับท่ี ๓ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยยกเลิกฉบับท่ี ๒ 

ฉบับท่ี ๔ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันนี้ โดยยกเลิกฉบับท่ี ๓ 

ฉบับท่ี ๕ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
รูปแบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “อย่างกว้างขวาง” กรณีต ารา หนังสือ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก เวบไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ 
 
๒. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย 
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ  ธรณินทร์   กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์บุษบา ยงสมิทธ์      กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค     กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ลิขิต  ธีรเวคิน      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมยศ  จารุวิจิตรรัตนา  กรรมการ 
๗. ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย     กรรมการ 
๘. ศาสตราจารย์วีระพงษ์  บุญโญภาส     กรรมการ 
๙. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต     กรรมการ 
๑๐. ศาสตราจารย์กิตติคุณดิเรก  ลาวัณย์ศิริ     กรรมการ 
๑๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   เลขานุการ 
๑๒. นางกาญจนา  สาธร       ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางอรอนงค์  งามชัด       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
อ านาจหน้าที่ 

             ๑. พิจารณาคุณสมบัติ ผลการสอน และคุณค่าผลงานของผู้ขอก าหนดต าแหน่งว่ามีความเหมาะสมและ
มีคุณภาพเพียงพอที่จะเสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินได้หรือไม่  

๒. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงาน  
          ๓. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสรุปผลการประเมินและน าเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
          ๔. ออกประกาศหรือระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด เพื่อเป็นแนวทางเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป 



          ๕. อ่ืน ๆ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ล าดับที่ ๑ - ๑๐ 
- วาระ ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยกเว้น

ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  โรจนกิจอ านวย ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
  
๓. วิธีการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
    การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ.ก าหนดให้สามารถกระท าได้ ๒ วิธี และ
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ด าเนินการตาม ก.พ.อ.ก าหนดทุกประการ คือ 

๓.๑ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนดทุกประการ 

๓.๒ การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ  หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ กรณีที่
มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง กระท าได้ ๓ กรณีคือ คุณสมบัติไม่ครบ หรือขอข้ามต าแหน่ง หรือสาขาวิชาที่
เชี่ยวชาญ(ที่ยื่นขอ)แตกต่างไปจากสาขาเดิม ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการและวิธีการจัดท าผลงานเหมือนวิธีปกติ แต่
คุณภาพและเกณฑ์การตัดสินสูงกว่าวิธีปกติ และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ๕ คน เกณฑ์ผ่าน ๔ ใน 
๕ เสียง ทั้งนี้ วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .พ.อ.และ
มหาวิทยาลัยก าหนดทุกประการ 
 
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  โดยวิธีปกติ 

การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.และ
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งพิจารณาจาก ๔ ส่วนที่ส าคัญคือ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลการสอน ผลงานทาง
วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังต่อไปนี้  

๔.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

    ๔.๑.๑.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้า

ในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา  การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๔.๑.๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

    สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องใช้
ทักษะและความช านาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็น
ที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๔.๑.๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติงานสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 

  - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ๙ ปี 
        - วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ๕ ปี 



๔ 
 

       - วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ๒ ปี 
  กรณีมีวุฒิเพิ่มขึ้นนับรวมกันตามอัตราส่วน ตัวอย่างการค านวณ หัก ระยะเวลา 

ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย เพราะถือว่ามิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ 
กรณีเคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะนับเวลาได้ดังนี้ 

(๑) อาจารย์ประจ า  ได้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้ค านวณนับรวมได้เต็มเวลาที่สอน 
หากได้รับวุฒิสูงขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ให้ค านวณนับระยะเวลาก่อนกับหลังจากที่ได้รับวุฒิสูงขึ้นตาม
อัตราส่วนของระยะเวลาที่ท าการสอน 

(๒) อาจารย์พิเศษ  ไดส้อนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า ๒ 
หน่วยกิตในระบบทวิภาค โดยให้ค านวณนับรวมเวลาได้ ๓ ใน ๔ ของเวลาที่ท าการสอน  
 

ตัวอย่าง   
การค านวณคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สมมุตวิ่า นาย ก. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ท าการสอนเป็นเวลา ๖ ปี ต่อมาลาศกึษาต่อและได้รับวุฒิ

ปริญญาโทเพ่ิมขึ้น กลับมาท าการสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาโทแล้วอีก ๑ ปี ๘ เดือน อยากทราบว่าจะมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบเมื่อใด ให้นับระยะเวลาท าการสอนดังกล่าวรวมกันตามอัตราส่วนกรณีได้รับวุฒิ
เพ่ิมข้ึน การค านวณสามารถกระท าได้ ๓ วิธีคือ 

วิธีที ่๑  การค านวณรายปี   ให้ใช้จ านวนปีหาร ค านวณ ดังนี้      
-วุฒิปริญญาตรี    ๖ ปี   ค านวณ ๖ ÷ ๙ (ตัวหาร ๙ ปี)       = ๐.๖๗   
-วุฒิปริญญาโท    ๑  ปี   ค านวณ ๑ ÷ ๕   (ตัวหาร ๕ ปี)     = ๐.๒๐  

    ๘ เดือน ค านวณ ๘/๑๒ ÷ ๕ (ตัวหาร ๕ ปี) = ๐.๑๓ 
                         ค านวณรวมกัน              = ๑.๐๐ 

  
วิธีที่ ๒  การค านวณรายเดือน  ให้ใช้จ านวนเดือนเป็นตัวหาร ค านวณ ดังนี้      
-วุฒิปริญญาตรี ๖ ปี ค านวณ ๖×๑๒ = ๗๒ ÷ ๑๐๘ (ตัวหาร ๑๐๘ มาจาก ๙x๑๒)= ๐.๖๗ 
-วุฒิปริญญาโท ๑ ปี ๘ เดือน ค านวณ = ๒๐ ÷ ๖๐ (ตัวหาร ๖๐ มาจาก ๕x๑๒)   = ๐.๓๓ 

                   ค านวณรวมกัน                             = ๑.๐๐ 
 

วิธีที่ ๓  การค านวณรายวัน    ให้ใช้จ านวนวันเป็นตัวหาร ค านวณ ดังนี้      
-วุฒิ ป.ตรี ๖ ปี ค านวณ ๖x ๓๖๕ = ๒,๑๙๐ ÷ ๓,๒๘๕ (ตัวหาร ๓,๒๘๕ มาจาก ๙x๓๖๕) = ๐.๖๗ 
-วุฒิ ป. โท ๑ ปี  ค านวณ ๑x๓๖๕ =  ๓๖๕ ÷ ๑,๘๒๕  (ตัวหาร ๑,๘๒๕  มาจาก ๕x๓๖๕)  = ๐.๒๐ 

                        ๘  เดือน ค านวณ ๘x๓๐ = ๒๔๐ ÷ ๑,๘๒๕ (ตัวหาร ๑,๘๒๕ มาจาก ๕x๓๖๕)  = ๐.๑๓ 
                          ค านวณรวมกัน                               = ๑.๐๐ 

ทั้งนี้   หากผลลัพธ์รวมกันได้ตั้งแต่ ๑ ขึน้ไป ถือว่าเป็น นาย ก มีระยะเวลาครบที่จะขอต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ตั้งแต่วันที่ใดนั้น ต้องไปดูรายละเอียดวันบรรจุ วันเริ่มปฏิบัติงานสอน วันที่กลับเข้า
ปฏิบัติงานหรือวันที่ได้รับวุฒิสูงขึ้น หัก ระยะเวลาการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย เพราะถือว่า มิได้อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
 

๔.๑.๑.๔ ผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน 
   มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมี
ความช านาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีทีผู่้ขอก าหนด



ต าแหน่งได้ท าการสอนหลายวิชาซ่ึงแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการ
สอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่าน
การประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๔.๑.๑.๕ ผลงานทางวิชาการ   

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมี 

คุณภาพดี หรือ 
(๒) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรอื 
(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 
(๔) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี 

   ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องเสนอผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม (๑) – (๔) 
ตลอดจนค าจ ากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และรายการ
ประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท ให้ศึกษาจากเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

๔.๑.๑.๖ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและ 
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทาง 
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

(๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน  
     (๔)  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มี
อคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
             (๕)  ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

 
๔.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

๔.๒.๑ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    ๔.๒.๑.๑  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

         ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้า 
ในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๔.๒.๑.๒  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

        สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้อง
ใช้ทักษะและความช านาญพิเศษในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและน าไปประยุกต์และบูรณาการได้อย่างกว้างขวาง ควบคมุและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วน



๖ 
 

หนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                      ๔.๒.๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
           ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี ทั้งนี้ หักระยะเวลาการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย เพราะถือว่า มิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
                     ๔.๒.๑.๔ ผลการสอน และเอกสารค าสอน  

  มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา มี 
ความช านาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีท่ีผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้ท าการสอนหลายวิชาซ่ึงแต่ละวชิาน้ันมีผูส้อนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารค า
สอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการ
ประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

     ๔.๒.๑.๕ ผลงานทางวิชาการ   
   ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

           (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 

     ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี หรอื 
     ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี  
และ 
(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี  
ผลงานทางวิชาการตามข้อ (๑) และ (๒) ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่ได้เคยใช้ส าหรับการ 

พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีเพ่ิมขึ้น หลังจากได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย 

  ทั้งนี้ ค าจ ากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ระดับคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ และรายการประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท  ให้ศึกษาจากเอกสารแนบท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์การ
เผยแพร่ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “อย่างกว้างขวาง” กรณีต ารา หนังสือ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ลง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

      ๔.๒.๑.๖ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังนี้ 

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและ 
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทาง 
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

(๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน  



     (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติ
มาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ
ต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
             (๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

๔.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
  ๔.๓.๑ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

     ๔.๓.๑.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้า 

ในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๔.๓.๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

        สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้อง
ใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ ควบคุมและตรวจสอบ
การวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาด้านวิชาการ
และกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้านวิชาการแต่คณาจารย์ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   ๔.๓.๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
               ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่า ๒ ปี ทั้งนี้ หักระยะเวลาการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย เพราะถือว่า มิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ประจ า 
                       ๔.๓.๑.๔ ผลการสอน   

            มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  
และมีความเชี่ยวชาญในการสอน  ทั้งนี้  ต้องผ่านการประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยผ่าน
การประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๔.๓.๑.๕ ผลงานทางวิชาการ   
      สามารถเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
      วิธีที่ ๑ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 

(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก ทั้งนี ้ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วน 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 

        ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก หรือ 
                  ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  
    และ 

(๒) ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  
 

  วิธีที่ ๒ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของ 



๘ 
 

การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
(๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ 
(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ 
(๔) ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพ 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่ได้เคยใช้ 
ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี ้ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ที่เพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย 
 

            ทั้งนี้  ค าจ ากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ระดับคุณภาพของผลงานทาง 
วิชาการ และรายการประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท ให้ศึกษาจากเอกสารแนบท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์การ
เผยแพร่ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “อย่างกว้างขวาง” กรณีต ารา หนังสือ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ลง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

๔.๓.๑.๖ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ 
ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทาง 
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

(๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ 
ผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน  
     (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติ
มาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ
ต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
             (๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 
๕. วิธีการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ 
       ๕.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์   
       ๕.๑.๑ ให้ผู้ประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์สามารถยื่น
ขอประเมินผลการสอน แบบเสนอขอ (ก.พ.อ.๐๓) พร้อมเอกสารประกอบการสอน กรณียื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเอกสารค าสอน กรณียื่นขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งด้านระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่สอนครบถ้วน ผ่านผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเพ่ือเสนอ
ต่อคณบดี  



       ๕.๑.๒ คณะ/วิทยาลัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ แบบ ก.พ.อ.
๐๓ และผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
                ๕.๑.๓  ให้คณะ/วิทยาลัยเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมด้วยผลงานทาง
วิชาการให้คณะส่งเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓ หรือ แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  
แล้วแต่กรณี จ านวน ๖ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
      (๒) ผลงานทางวิชาการ จ านวน ๖ ชุด 
                         (๓) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  จ านวน ๖ ชุด 

    (๔) ผลการประเมิน ตามแบบสรุปประเมินผลการสอน แบบประเมินเอกสารประกอบการ 
สอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน และ มคอ.๓ จ านวน ๑ ชุด 

    (๕) เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน จ านวน ๖ ชุด 
                (๖) บันทึกข้อความต้นฉบับที่ผู้ขอยื่นขอรับการประเมินผลการสอน ยื่นเรื่องขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการที่คณะประทับรับเรื่องทุกครั้ง และเอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่ง     

                กรณีขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษให้ส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง จ านวน ๙ ชุด 

     ๕.๑.๔ การประทับรับเรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องเฉพาะผู้ขอที่มีเอกสารและผลงานครบถ้วนตามข้อ 
๖.๑.๑ เท่านั้น และให้ประทับรับเรื่องในบันทึกข้อความของผู้ขอ แบบ ก.พ.อ.๐๓ และผลงานทางวิชาการ แต่ละ
ประเภทพร้อมระบุเลขรับ วัน เวลา และลงลายมือชื่อก ากับทุกฉบับ 

   ๕.๑.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารและผลงาน แล้วน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ/วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้การรับรองการ
เผยแพร่ผลงานว่าเป็นไปตาม ก.พ.อ.ก าหนดในแต่ละประเภทก่อนส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

            ๕.๑.๖ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาคุณสมบัติ ผลการประเมินการสอน 
ผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งที่น าเสนอ ดังนี้ 
  กรณีมีความเห็นว่าผลงานยังไม่เข้าเกณฑ์ 

           - ขอส่งเรื่องคืนผู้ขอพร้อมให้เหตุผล และก าหนดให้ผู้ขอยื่นเรื่องขอรับการประเมินใหม่ 

 

          กรณีให้ความเห็นชอบ    

       (๑) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ และให้
การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   (ก) ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และ 
   (ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน   
   การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.ก าหนดส าหรับสาขาวิชานั้นๆ โดย
ต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ และ



๑๐ 
 

ก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด  

 (๒) ให้ฝ่ายเลขานุการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒฯิ แล้วเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณา 
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือลงนามค าสั่งแต่งตั้ง 

   (๓) ให้ฝ่ายเลขานุการส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลงานทาง
วิชาการพร้อมแบบการประเมิน โดยก าหนดระยะเวลาการพิจารณา ๔๕ วันนับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการ   
      ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่า คุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งอยู่ใน
เกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดนั้น ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการพิจารณา อาจไม่ก าหนดให้มีการประชุมก็ได้  โดย
ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้ 

          ในกรณีที่ผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดให้มีการประชุมการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับผลการประเมิน แล้วเสนอผลการพิจารณาและ
ความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ   

           ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ฝ่ายเลขานุการขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.เป็นรายๆ ไป 

       เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ตาม ก.พ.อ.ก าหนด 

               ๕.๑.๖ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕.๑.๕ แล้ว น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
  (๑)  กรณีผ่านการพิจารณาและอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง ให้อธิการบดีลงนามค าสั่ง
แต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งและแจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส าเนาแบบค าขอฯ คัดลอกความเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ระบุชื่อให้ผู้ขอทราบ 

                    (๒) กรณีไม่ผ่านการพิจารณา  ให้กองการเจ้าหน้าที่คัดลอกความเห็น ข้อท้วงติงและ/
หรือข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ระบุชื่อ แจ้งให้ผู้เสนอขอทราบและให้การด าเนินการอยู่ใน
ชั้นความลับ  
  

๕.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

  ๕.๒.๑ ผู้ประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์สามารถยื่นขอประเมินผลการสอนพร้อม
สื่อการสอน เมื่อคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน ผ่านผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อคณบดี  
  ๕.๒.๒ คณะ/วิทยาลัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ แบบ 
ก.พ.อ.๐๓ และผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามแบบค าขอฯ ที่ ก.พ.อ.ก าหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕.๑.๓  พร้อม



ประวัติของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งตามแบบฟอร์มที่ ก.พ.อ.ก าหนดพร้อมรูปถ่าย (แต่งชุดข้าราชการปกติขาว 
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด) ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ ใบ 
       ๕.๒.๓ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาผลการสอน ตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
                     ๕.๒.๔ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
          (๑) ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และ 
          (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
          หากเสนอขอตามวิธีที่ ๑ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน พิจารณา
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา 

          หากเสนอขอตามวิธีที่ ๒ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนห้าคน พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการพิจารณา   
 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับสาขาวิชานั้นๆ 
โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ และ
ก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน ดังนี้ 

(๑)  ให้ฝ่ายเลขานุการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้วเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณา 
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือลงนามค าสั่งแต่งตั้ง 

(๒)  ให้ฝ่ายเลขานุการส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา 
ผลงานทางวิชาการ ตามแบบการประเมิน โดยก าหนดระยะเวลาการพิจารณาพร้อมการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการ   
             ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ฝ่ายเลขานุการขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นรายๆ ไป 
             เกณฑ์การตัดสิน   
             วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีมาก และต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  
            วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีเด่น และต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
           ๕.๒.๕ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕.๒.๔ แล้ว ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
       ๕.๒.๖ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ.ให้ความเห็นเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบ
ค าขอฯ            



๑๒ 
 

        (๑) กรณีผ่านการพิจารณาและอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง  กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงานเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมขอก าหนดทะเบียนต าแหน่งเพ่ือให้ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งกรณีข้าราชการ และบันทึกฐานข้อมูลท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ และ
ส าเนาแบบค าขอฯ คัดลอกความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ระบุชื่อให้ผู้ขอทราบ 

       (๒) กรณีไม่ผ่านการพิจารณา  ฝ่ายเลขานุการคัดลอกความเห็น ข้อท้วงติงและ/หรือ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ระบุชื่อ แจ้งให้ผู้เสนอขอทราบและให้การด าเนินการอยู่ในชั้น
ความลับ  
 
๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  โดยวิธีพิเศษ 
 กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง สามารถยื่นขอโดยวิธีพิเศษ ๓ กรณ ีคือ 

๖.๑ ขอข้ามต าแหน่ง เช่น จากต าแหน่งอาจารย์ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
๖.๒ คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เช่น ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอนไม่ครบตามหลักเกณฑ์ 
๖.๓ ก าหนดสาขาวิชาที่ย่ืนขอใหม่ที่แตกต่างจากสาขาวิชาเดิม หมายถึง เดิมยื่นขอต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน เมื่อผู้ขอยื่นขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาพืชไร่   
 ทั้งนี้ ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนและวิธีการเช่นเดียวกับวิธีปกติโดยอนุโลม ส าหรับการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จ านวน ๕ คน เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพสูง
กว่าปกติ ดังนี้ 
 (๑) กรณียื่นขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  
      เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพดีมาก ต้องได้รับคะแนนเสียง ๔ ใน ๕ 
 (๒) กรณียื่นขอต าแหน่งศาสตราจารย์  
      ให้น าเสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น 
      เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพดีเด่น ต้องได้รับคะแนนเสียง ๔ ใน ๕ 
 
๗. วิธีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  โดยวิธีพิเศษ 
            กรณีที่คณะ/วิทยาลัยมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ (เช่น การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ หรือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม ) โดยให้ด าเนินการเป็นวิธี
พิเศษ ดังนี้ 
 ๗.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
                ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ คน 
และการตัดสินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ เสียง 
  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และต้องมีคุณภาพในระดับดีมาก 
 



 ๗.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ คน 
และการตัดสินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ เสียง 
   ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และต้องมีคุณภาพในระดับดีเด่น 
 
๘. ข้อก าหนดและสาระส าคัญเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 

 ๘.๑ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณา ต้องเป็นผลงานที่ผู้ขอเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเอง 
  ๒) ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น ผลงานทางวิชาการท่ีส่วนร่วมหลายคน ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเนื้อหา  

                 ยกเว้น กรณีผลงานวิจัย  
     (๑) ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น และต้องมี
ผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง 
  (๒) ผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ Research Program ต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในบาง
โครงการอย่างน้อย ๑ เรื่อง (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 
  (๓) ผลงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน จะต้องเป็นผู้วิจัยหลักและมีปริมาณผลงานรวม
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
  ผู้ด าเนินการหลัก  หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการ
วิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ 
(Research Summary and Recommendation) 

 ๓) การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการหลายคน จะต้องให้ทุกคนลงนามรับรองว่า  
แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น 
           ๔) ค าจ ากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และรายการ 
ประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท ให้ศึกษาจากเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบบัลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
  

๘.๒ ข้อเสนอแนะกรณีเสนอผลงานทางวิชาการที่มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
         ๑) กรณีผลงานวิจัย ให้พิจารณาว่า เข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ก. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
  ข. กรณีผู้ขอมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันหลายเรื่อง ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย
รวมกันแล้ว เทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง โดยจะต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง
ที่ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก 
  ค. กรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ (Research Program) ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักใน
บางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 



๑๔ 
 

  ง. กรณีงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและปริมาณ
ผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
        ๒) กรณีผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ที่มิใช่งานวิจัย 
  ก. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้นๆ 
  ข. กรณีผู้ขอมีผลงานหลายเรื่องแต่มีส่วนร่วมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ไม่สามารถน าส่วนร่วมใน
ผลงานหลายๆเรื่องนั้นมานับรวมกันได ้
 
๙. ปัญหาที่พบและแนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ 

๙.๑ การก าหนดสาขาวิชาที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
     ประเด็นปัญหา : การก าหนดสาขาวิชาที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่สอดคล้องกับ 
ผลงานทางวิชาการ หรือไม่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง 

      แนวทางการพิจารณา : แนวปฏิบัติในการก าหนดสาขาวิชา ให้พิจารณาจาก 
(๑) ภาระงานสอน 
(๒) ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
(๓) เป็นสาขาวิชาที่เป็นระบบสากล แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอก าหนด 

ต าแหน่ง และได้รับการยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ  
(๔) การก าหนดสาขาวิชา ไม่ใช่การก าหนดจากคุณวุฒิการศึกษา หรือวิชาเอก/ 

สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา หรือภาควิชา คณะ หลักสูตร หรือหน่วยงานที่สังกัด 
 
 ๙.๒ การประเมินผลการสอน 
          ประเด็นปัญหา : ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมักมีประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการด าเนินการตาม 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอนในกรณีต่าง ๆ 

          แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : แนวทางการประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่ง มีภาระงานหลายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งผู้ขอ 

ก าหนดต าแหน่งท าการสอนเต็มวิชาทุกรายวิชา สามารถเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนของ
วิชาใดวิชาหนึ่ง เพ่ือประเมินผลการสอนได้ 

(๒) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่ง มีภาระงานสอนทั้งท่ีเต็มวิชาและสอนร่วมอีกหลาย 
วิชา สามารถเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน เฉพาะส่วนที่เต็มวิชา โดยไม่จ าเป็นต้องเสนอ
วิชาที่สอนร่วมกับผู้อื่นก็ได้ 

(๓) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่ง มีภาระงานหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้น มีผู้สอนร่วมกัน 
หลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการ หรือเอกสารค าสอน ในทุกหัวข้อของทุกวิชาที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้สอน 

(๔) การประเมินผลการสอนในวิชาใด จะต้องประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือ 
เอกสารค าสอนในวิชานั้น และจะต้องเกี่ยวข้องสอดคล้องกันกับสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ด้วย 
 
 
 
 



๙.๓ การเสนอผลงานทางวิชาการ 
   ประเด็นปัญหาที่  ๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งไม่ 

สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ 
       แนวทางการพิจารณา : การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ นอกจากจะพิจารณาคุณภาพและปริมาณของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นแล้ว 
จะต้องพิจารณาด้วยว่า ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้น เป็นผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
สอดคล้องกันกับสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งหรือไม่ 

   ประเด็นปัญหาที่  ๒ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเสนอผลงานทางวิชาการผิดประเภท หรือไม่เข้าเกณฑ์ 
ตามค าจ ากัดความและรูปแบบของผลงานทางวิชาการท่ี ก.พ.อ.ก าหนด เช่น 

- เสนอผลงานวิจัยแทนบทความทางวิชาการ 
- เสนอบทความทางวิชาการ หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นผลงาน 

ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
    -  เสนองานแปล หรือสารานุกรม หรือพจนานุกรม เป็นต าราหรือหนังสือ 
    -  เสนอผลงานที่ไม่เข้าเกณฑ์เป็นผลงานทางวิชาการส าหรับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง เช่น คู่มือปฏิบัติการ การท าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือหรือหนังสือรวมบทความ เอกสาร
เผยแพร่ แผ่นผับ หรือโปสเตอร์ เป็นต้น 

       แนวทางการพิจารณา : ให้พิจารณาผลงานทางวิชาการตามค านิยามและรูปแบบของผลงานทาง 
วิชาการท่ีก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

๙.๔ การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
       ประเด็นปัญหาที ่ ๑ กรณีการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมไม่ถูกต้อง เช่น ระบุรายชื่อผู้ร่วมงานไม่ 

ครบและไม่สอดคล้องกับผลงานฉบับเผยแพร่ หรือเมื่อรวมสัดส่วนการมีส่วนร่วมแล้วเกิน ๑๐๐% หรือไม่ครบ 
๑๐๐% รวมทั้งไม่ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน 
              แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
ทุกเรื่องทุกรายการที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า ๑ คนอย่างเคร่งครัด โดยการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบค าขอรับการพิจารณาต าแหน่งต าแหน่งทางวิชาการ (หรือแบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ และตัวผลงาน
ทางวิชาการฉบับเผยแพร่ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง 
            การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่
ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นด้วย 

   กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑)  กรณีผู้มีร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้  

ให้ชี้แจงเหตุผลที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจนด้วย 
(๒)  กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงานทุกคน  

และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน 
     ทั้งนี้ เมื่อได้มีการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไปแล้ว จะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ หากมีการตรวจสอบในภายหลังว่า ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง ถือว่า
การกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรม ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ และจะถูกสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัย 
 



๑๖ 
 

      ประเด็นปัญหาที่  ๒ ผลงานวิจัยที่ได้รับการประเมินว่าคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ แต่ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของลักษณะการมีส่วนร่วมของผลงานทางวิชาการในกรณี 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

     ๒.๑) กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีผลงานหลายเรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีส่วนร่วมไม่ถึงร้อยละ 
๕๐ และไม่ได้ระบุว่า เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรือเป็นงานที่เป็นชุดโครงการ หรืองานที่ด าเนินการ
เป็นชุดต่อเนื่องกัน 

     ๒.๒) กรณีที่ได้จัดกลุ่มผลงานวิจัยตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยแล้ว แต่ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่องรวมกันแล้วยังไม่ถึงร้อยละ ๕๐% หรือไม่มีผลงานเรื่องใดเลยที่ผู้
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ด าเนินการวิจัยหลัก 

แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : กรณีการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย จะพิจารณาว่า เข้า
ข่ายกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้หรือไม่ 

(๑) ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
(๒) ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันหลายเรื่อง ซึ่งแสดง 

ปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง โดยจะต้องมีผลงานวิจัย
อย่างน้อย ๑ เรื่องท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ด าเนินการหลัก 

         ทั้งนี้   ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุด้วยว่าผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นงานที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกันเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

(๓) กรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ (Research Program) ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้อง 
เป็นผู้ด าเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

     ชุดโครงการ (Research Program) หมายถึง แผนงานวิจัยที่ถูกก าหนดขึ้นโดย 
ประกอบด้วย โครงการวิจัย (Research Project) หลายๆ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการด าเนินการเป็นคณะวิจัย
ไปพร้อมๆ กัน และแต่ละโครงการมีหัวหน้าโครงการหรือหัวหน้าคณะวิจัยของตน การด าเนินการวิจัยเป็น ไป
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน แต่ทุกโครงการจะต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน หรือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกัน หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการศึกษาที่สามารถตอบ
ปัญหาได้ครบวงจร 

(๔) กรณีงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องเป็น 
ผู้ด าเนินการหลักและมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
        ผลงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง เป็นผลงานวิจัยที่ด าเนินการโดยนักวิจัยที่เป็น
ผู้ด าเนินการหลักคนเดียวกัน และได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ิมขึ้นจากผลงานวิจัยเดิมที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไป
แล้ว เพื่อให้ได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่ท าให้เกิดความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งขึ้น หรือเกิดประโยชน์กว้างขวางขึ้น 
 

      ประเด็นปัญหาที่  ๓ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน และ
ท าหน้าที่ Corresponding Author ในบางเรื่อง แต่ไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องใดเลย จะพิจารณาว่า
แสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอก าหนดต าแหน่งตามเกณฑ์หรือไม่ 

แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : ค านิยามหรือความหมายของผู้ด าเนินการวิจัยหลัก
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้ที่ท า
หน้าที่ Corresponding Author ด้วย ซึ่งต่อมาได้มีการพิจารณาว่า กรณีท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีผลงานวิจัยที่มี
ความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันนั้น ถึงแม้ว่า ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ และไม่ได้
เป็นผู้ด าเนินการหลัก แต่หากผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุบทบาทหน้าที่ว่าเป็น Corresponding Author ในเรื่อง



ใดเรื่องหนึ่งในกลุ่มงานนั้นๆก็อาจพิจารณาว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ ก .พ.อ.ก าหนดได้ เนื่องจาก Corresponding 
Author เป็นผู้ที่ทราบข้อมูลทั้งหมดในการท าผลงานวิจัยเรื่องนั้นๆ โดยมีหน้าที่เขี ยน ตรวจสอบ และแก้ไข
บทความวิจัย จึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญเช่นเดียวกับผู้ด าเนินการวิจัยหลัก 
 
 ประเด็นปัญหาที่  ๔ กรณีเสนอผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่งานวิจัย ได้แก่ บทความ
ทางวิชาการ ต ารา หนังสือ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งผู้ขอมีส่วนร่วมของผลงานน้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่งานวิจัย จะต้องมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้องเป็นผู้ด าเนินการ
หลักในเรื่องนั้น ๆ กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีผลงานหลายเรื่อง ไม่สามารถน าส่วนร่วมในผลงานหลายๆเรื่องนั้น
มานับรวมกันได ้

 
๙.๕  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

                  ก.พ.อ. ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดค าจ ากัดความ 
รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้
ถือปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  และก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน 
เพ่ือให้มีความชัดเจนและเข้าใจได้ด้วยตนเอง ขอให้ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖   

ทั้งนี้  มีปัญหาที่พบบ่อยที่ปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งมแีนวทางการพิจารณา 
หรือการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
        ประเด็นปัญหาที่ ๑ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
ลักษณะ Open Access Journal ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการบรรณาธิการ หรือคณะบรรณาธิการไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ รวมทั้งไม่มีการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจนตามมาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล ตลอดจนไม่มี
การระบุส านักพิมพ์ หรือสถานที่ตีพิมพ์และท่ีตั้งที่แน่นอน 
      แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : กรณีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของบทความวิจัย
ในวารสารประเภท Open Access Journal ให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมความระมัดระวังในการพิจารณาว่า 
วารสารดังกล่าวเป็นวารสารที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และสอดคล้องกับลักษณะการเผยแพร่ที่ 
ก.พ.อ.ก าหนดหรือไม่ โดยวารสารออนไลน์ที่ไม่มีคุณภาพดังกล่าว มักมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้ 
  -  ไม่มีการระบุส านักพิมพ์หรือสถานที่ดีพิมพ์ที่แน่นอน ไม่ระบุข้อมูลและรายละเอียดที่ตั้ง หรือ
ท าให้เข้าใจผิดว่าส านักพิมพ์ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปหรืออเมริกา แต่ไม่สามารถสืบค้นสถานที่ตั้งจริงได้ 
  -  ไม่มีก าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจนตามมาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล และไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
  -  ไม่มีการบรรณาธิการ หรือคณะบรรณาธิการไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ และมัก
พบว่าบทความวิจัยที่ลงเผยแพร่ในวารสารออนไลน์ดังกล่าวมีข้อผิดพลาดในเชิงวิชาการ และ/หรือใช้
ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และ/หรือมีรูปแบบการน าเสนอ การเขียนอ้างอิงไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
รปูแบบเดียวกัน เป็นต้น 
 



๑๘ 
 

  ประเด็นปัญหาที่  ๒ การน าเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งไม่มีการ
บรรณาธิการ และน าไปรวมเล่มเผยแพร่ใน Proceedings โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งเสนอ
หลักฐานการเผยแพร่ที่เป็นเพียงเอกสารประกอบการน าเสนอในที่ประชุม และไม่มีการบรรณาธิการแต่อย่างใด 

แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : ก.พ.อ.ได้ก าหนดค านิยามและลักษณะของ 
Proceedings เพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และซักซ้อมความเข้าใจกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

Proceedings หมายถึง หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็ม
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีการระบุคณะบรรณาธิการที่ท าหน้าที่ 
คัดสรรกลั่นกรองก่อนการเผยแพร่ หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการนี้ อาจอยู่ในรูปแบบ
หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ 

คณะบรรณาธิการดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลายๆ สถาบัน 
  ทั้งนี้  คณะบรรณาธิการดังกล่าวที่มีหน้าที่คัดสรรกลั่นกรองผลงานนั้น ให้รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอให้ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ด้วย 
 

ประเด็นปัญหาที่ ๓ กรณีเผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ได้ผ่านการ 
ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และเผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชา ที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่มักพบว่าเป็นเพียงคณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานเท่านั้น 

แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ : ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ที่มีรายละเอียดและความยาวตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่า ได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางด้วย โดยหากเป็นกรณขีองการท างานวิจัยที่ได้รับทุน หรือเป็นการท างานวิจัยให้กับ
หน่วยงานอื่น และมีการตรวจรับงาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ และ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องพิจารณาด้วยว่าการรับรองผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ให้ทุน
หรือจ้างท าวิจัยนั้น เป็นการพิจารณาคุณภาพก่อนการเผยแพร่โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ 
(Peer review) ทีท่ าหน้าที่ประเมินคุณภาพของผลงานก่อนการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งจะต้องมิใช่
เป็นเพียงการด าเนินการของคณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น   

ดังนั้น รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว จึงเป็นหลักฐานที่จ าเป็นเพื่อแสดงว่า ได้มี 
การประเมินจริง และเป็นการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งหากว่าหน่วยงานที่ให้ทุนมีเหตุผล
ความจ าเป็นที่ไม่อาจเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ทราบได้ ก็ขอให้แสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาด้วย หรือ
อย่างน้อยควรระบุต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน และบทบาทหน้าที่ในการ
รับรองผลงานวิจัยนั้นๆ ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาด้วยว่า การเผยแพร่ผลงานนั้น
เป็นการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้
หรือไม่ 
 

ประเด็นปัญหาที่ ๔ ระยะเวลาการเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่ครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์ 
ก าหนดไว้ เช่น เผยแพร่หนังสือยังไม่ครบ ๔ เดือน ณ วันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
  แนวทางการพิจารณาหรือการตรวจสอบ  : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคคลหรือที่ได้รับ
มอบหมาย จะต้องตรวจสอบการเผยแพร่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก่อนรับเรื่องไว้พิจารณา 
 



๙.๖ วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ประเด็นปัญหา : วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  แนวทางการพิจารณา : การก าหนดวันแต่งตั้ง ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในการ
ก าหนดวันแต่งตั้ง ดังนี้ 

(๑) กรณีท่ีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง  
ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่คณะรับเรื่อง 

(๒) กรณีท่ีมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เฉพาะหนังสือหรือต ารา ให้แต่งตั้งไม ่
ก่อนวันที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ 

(๓) กรณีท่ีมีการส่งผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม ให้แต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานทาง 
วิชาการเพ่ิมเติม 

(๔) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและต่อมา 
ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือลาประเภทอ่ืนๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) หาก
ได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการผ่านเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 
จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่คณะรับเรื่อง  
   ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมในระหว่างการลา 
จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้เสนอขอกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ 

(๕) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งไว้แล้ว 
ก่อนวันที่เกษียณอายุ หากบุคคลนั้นได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพผลงานทางวิชาการครบถ้วน
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ ให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่คณะรับเรื่อง หรือได้รับผลงานทางวิชาการ
ฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ หรือได้รับผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ วันแต่งตั้งดังกล่าว ต้องเป็นวันที่
ผู้นั้นยังมีสถานภาพเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

๑๐. รายชื่อวารสารทางวิชาการ   
วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.ก าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
     ๑๐.๑ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

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

    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) 

http://www.ebsco.com/home
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://eric.ed.gov/
http://www.ebscohost.com/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet


๒๐ 
 

    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)  
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มที่ ๒
(http://www.Kmutt.ac.th/iif/public_html/list%20journal.php) 
 
        ๑๐.๓ รายช่ือวารสารทางวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายช่ือวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 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 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
      ๑๐.๓.๑๓ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

         ๑๐.๓.๑๔ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ 
หมายเหตุ  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีประกาศเพ่ิมเติม 
 

๑๑. แนวทางการน าเสนอรูปเล่มเอกสารผลงานที่เสนอพิจารณา 
  ผลงานทุกประเภทที่น าเสนอต้องเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.แล้ว กรณีน าเสนอบทความวิจัย หรือ
บทความทางวิชาการท่ีเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือท่ีประชุมวิชาการ  และผลงานที่น าเสนอบางเรื่องมี
ผู้ร่วมงานหลายคน โดยอาจมีข้อจ ากัดว่า ผู้ขออาจไม่ได้รับต้นฉบับที่จะน าเสนอให้พิจารณาครบทั้ง ๖ ชุดส าหรับ
ยื่นขอวิธีปกติ หรือ ๙ ชุดส าหรับยื่นขอโดยวิธีพิเศษได้ จึงจ าเป็นต้องส าเนาวารสารหรือเอกสารรวมเล่ม ดังนั้น 
การจัดรูปเล่มเพ่ือให้สะดวกในการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผลดีแก่ผู้ขอ จึงขอแนะน าให้ด าเนินการ ดังนี้ 

- ปกหน้า : ระบุประเภทผลงาน ชื่อผู้แต่งและผู้ร่วมงาน ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.scifinder.cas.org/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://wokinfo.com/
http://www.kmutt.ac.th/iif/public_html/list%20journal.php


ใดถึงเดือนใด พ.ศ.ใด หรือน าเสนอที่ประชุมวิชาการระดับ สาขา......ครั้งที่ ใครเป็นผู้จัด วัน เดือน ปี พ.ศ. ผลงาน
ที่เสนอระบุในข้อใดของแบบ ก.พ.อ.๐๓ เป็นต้น 

- ส าเนา : ต้องส าเนาอะไรบ้าง หากไม่สามารถน าวารสารต้นฉบับหรือหนังสือรวมเล่มจากท่ี 
ประชุมวิชาการได้ ต้องส าเนาหน้าปกวารสาร/หนังสือรวมเล่มจากที่ประชุมวิชาการที่น าเสนอ สารบัญเรื่อง
ผลงานที่น าเสนอ รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer review) ก าหนดเวลาการออกวารสาร ฉบับที่เผยแพร่
ผลงาน เป็นต้น 

- ส าเนาผลงานที่น าเสนอ : ว่าน าเสนอในหน้าใด ถึง หน้าใดของวารสารหรือหนังสือรวมเล่ม 
จากที่ประชุมวิชาการ เพ่ือให้ได้ต้นฉบับที่ผ่านการประเมิน Peer review แล้ว จึงเผยแพร่ ป้องกันการเสนอ
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้ เพราะหากผู้ขอไม่ส าเนาจากต้นฉบับ ผู้ขออาจพิมพ์จากไฟล์ข้อมูลที่ยังไม่ได้แก้ไข
ปรับปรุงก่อนส่งให้วารสารหรือประชุมวิชาการ 

- แบบรับรองการมีส่วนร่วม : หากท าร่วมกับบุคคลอ่ืน ต้องลงนามรับรองทุกคน 
 

 
ตัวอย่าง  ๑. อาจจะท าเป็นเล่ม ๑ เล่ม (รวมงานวิจัยทั้ง ๓ เรื่อง) โดยเรียงล าดับงานวิจัยตามแบบ ก.พ.อ. ๐๓ 
ซึ่งมีหน้าปกและปะหน้าผลงานแต่ละเรื่อง ที่อาจจะประกอบด้วย  
 
 
 
 
 
 
 

                                หน้าปก                   ปะหน้าผลงานแต่ละเรื่อง 
๒. อาจจะท าเป็นเล่มแยกแต่ละเรื่อง โดยมีกระดาษปะหน้าผลงานแต่ละเรื่องตามข้อ ๑ (รูปที่ ๒) เพ่ือให้ทราบว่า
เป็นผลงานวิจัยเรื่องที่เท่าใด โดยไม่ต้องเปิดดูด้านใน 

 
๑๒. สาระส าคัญเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดตามมาตรการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนดต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่า 
เป็นผู้กระท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ และเป็นผู้มีความประพฤติไม่
เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด ๒ กรณีคือ 
 กรณีที่ ๑ ยังไม่ได้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หากพบว่า การมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ
พฤติการณ์ส่อว่าลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้ขอต าแหน่งโดยอ้างว่า เป็นของตน 
 มาตรการลงโทษ  ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาในครั้งนั้น และด าเนินการทางวินัยตาม
ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามขอต าแหน่งทางวิชาการ ๕ ปี นับตั้งแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 
 กรณีที่ ๒  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่า ผลงานที่ใช้
ขอต าแหน่งครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือน าผลงานผู้อ่ืนไปใช้โดยอ้างว่า เป็นผลงานของตน 
 มาตรการลงโทษ  ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษที่ได้รับแต่งตั้ง และด าเนินการทางวินัยตาม
ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามขอต าแหน่งทางวิชาการ ๕ ปี นับตั้งแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ  

ผลงานวิจัย 

เพื่อประกอบการขอก าหนด
ต าแหน่ง……………………… สาขาวิชา............. 

ของ.................... 
 

สังกัด................................. 
 
 

 

ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๑ 
เรื่อง ..........(ดึงมาจากแบบ ก.พ.อ. ๐๓)................ 
วารสารที่เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องนี้ อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับชาติ คือ..................พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานให้
ครบทุกเรื่อง 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีส่วนร่วม :   ……..% 

 
 
 



๒๒ 
 

 ส าหรับกรณีต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอความเห็นต่อ ก .พ.อ.เพ่ือน าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและด าเนินการทางวินัยและห้ามขอต าแหน่งทางวิชาการ ๕ ปี 
นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนหรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนแล้วแต่
กรณ ี
 
๑๓. แนวทางการเสนอขอที่จะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
      ๑๓.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน ก่อนยื่นเรื่องขอประเมินผลการสอน  

    ผ่าน การตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บุคคลระดับคณะ 
      ๑๓.๒ มีผลการสอน เสนอและจัดท าให้ตรงตามค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่และระดับคุณภาพ เกณฑ์ 
การประเมินผลงานแต่ละประเภทตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ศึกษาให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเอกสาร/
หลักฐาน  

   ผ่าน กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
      ๑๓.๓ มีผลงานทางวิชาการ เสนอและจัดท าให้ตรงตามค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่และระดับคุณภาพ  
เกณฑ์การประเมินผลงานแต่ละประเภทตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ศึกษาให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติจริง พร้อม
เอกสาร/หลักฐาน  

   ผ่าน กระบวนการตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และผ่านเกณฑ์พิจารณาปริมาณ คุณภาพที่ 
เหมาะสมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๑๓.๔ มีแบบประวัติส่วนตัวและผลงาน (ก.พ.อ. ๐๓) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
พร้อมระบุเลขที่เอกสารอ้างอิงหรือหลักฐาน  

   ผ่าน กระบวนการตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่บุคคล  
หัวหน้าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และสภามหาวิทยาลัยลงนาม
รับรอง 
     ๑๓.๕ มีแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน ต้องลงนามครบทุกคน อาจยกเว้น กรณีเสียชีวิต 

ทั้งนี้ การยื่นเรื่อง ต้องด าเนินการตามขั้นตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยเคร่งครัด 
ข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษากระบวนการสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 
 ๑. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     - ศึกษาจากหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ๒. ผลงานทางวิชาการ ต้องสร้างกรอบความคิดเพ่ือผลิตผลงานต้องศึกษาเกี่ยวกับ 
              - ความส าคัญ ชนิด รูปแบบ องค์ประกอบ 
              - กระบวนการสร้างผลงาน ขั้นตอน วิธีการ เทคนิค การเขียน 
              - ต้องมีมาตรฐานหรือระดับคุณภาพ อาทิ การเผยแพร่ ต้องน าเสนอในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น หนังสือผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ ต าราผ่านกรรมการ
ประจ าคณะ สภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องก่อนการเผยแพร่ บทความ ผ่านกองบรรณาธิการตรวจสอบ
ก่อน 
     - ก่อนลงมือปฏิบัติ ต้องศึกษาค าจ ากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ระดับคุณภาพของผลงาน
ทางวิชาการ และรายการประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท จากเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 



๑๔. สาเหตุที่ท าให้ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 ๑๔.๑ พิมพ์ผิด ตกมาก ชื่อเรื่องไม่ตรงกันระหว่าง ก.พ.อ.๐๓ และฉบับที่ตีพิมพ์ อาจเนื่องมาจากการไม่
เอาใจใส่ตรวจพิสูจน์อักษร ขาดความรอบคอบ  
 ๑๔.๒ การอ้างอิงหรือบรรณานุกรม กรณีคัดลอกผลงานผู้อ่ืน ไม่มีการอ้างอิง เขียนอ้างอิงยังไม่ถูกต้อง 
ไม่มีรายละเอียดที่มาของแหล่งข้อมูลเพื่อให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม แหล่งอ้างอิงเก่าเกินไป  
 ๑๔.๓ ความไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนของเนื้อหา การเขียนชื่อเฉพาะ การใช้ศัพท์ ไม่ใช้ค าและภาษาตรงกับ
ราชบัณฑิตยสถานก าหนด จึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ การบุกเบิกหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวงวิชาชีพหรือ
วิชาการสาขาวิชานั้นๆ 
 ๑๔.๔ รูปแบบการเขียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผลงานแต่ละประเภท เช่น  

ผลงานวิจัย การอธิบายระเบียบวิธีวิจัย การสรุปผลสั้นและไม่มีการอภิปรายผลงานวิจัย จึงไม่ได้ 
แสดงให้เห็นศักยภาพและประโยชน์ของงานวิจัย หรือการเผยแพร่ไม่น่าเชื่อถือ 

หนังสือ หรือต ารา หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ภาพประกอบ ควรเป็นภาพสีเพื่อให้ 
เห็นชัดเจน  หรือไม่มีหนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
 ๑๔.๕ ปริมาณและคุณภาพผลงานที่น าเสนอ ไม่เพียงพอและเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ 
หมายถึง ผลงานแต่ละประเภทที่น าเสนอต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพในระดับดี  

ส าหรับปริมาณ (จ านวนเรื่อง) ผลงานแต่ละประเภทที่น าเสนอ ต าแหน่ง ผศ. ควรเสนอ 
ผลงานวิจัย ๓ เรื่องและบทความทางวิชาการ ๒ เรื่อง (หากเสนอเรื่องเดียวผลการประเมินไม่อยู่ในเกณฑ์ดีจะไม่
ผ่าน) แต่ไม่น าเสนอมากจนเกินไปอาจเป็นภาระแก่ผู้อ่าน ควรจะเลือกเฉพาะผลงานที่ตรงสาขาวิชาที่ยื่นขอและ
เลือกเรื่องที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด 
 ๑๔.๖ ผลงานเสนอทุกประเภท หากน าเสนอรูปภาพ แผนภูมิ ภาพประกอบ ควรน าเสนอเป็นภาพสี 
เพ่ือความชัดเจน และมีคุณภาพสูง 
 ๑๔.๗ การจัดรูปเล่มเอกสารที่ดูยาก  เย็บเล่มไม่เรียบร้อย 

 
๑๕. ประมวลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ขอให้มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง 

ต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับต าแหน่ง และให้หารือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 

๒. การก าหนดเกณฑ์ข้ันต่ าผลงานทางวิชาการท่ีเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ สาขาสังคมศาสตร์ และสาขา 
วิทยาศาสตร์ควรก าหนดแตกต่างกัน เช่น สาขาสังคมศาสตร์ต้องเสนอฉบับเต็ม สาขาวิทยาศาสตร์อาจไม่ต้อง
เสนอฉบับเต็ม แต่ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือท่ีประชุมทางวิชาการ 

๓. ผลงานที่เสนอในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจไม่ลงวารสารหรือเผยแพร่ในต่างประเทศ แต่ 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด โดยก าหนดให้เข้มมากขึ้น 

๔. การน าเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิและหลักฐานการเผยแพร่ทุกครั้ง 

 
๑๖. การยื่นขอทบทวนผลการประเมิน   

ในการยื่นขอทบทวนผลการประเมิน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน ๙๐  



๒๔ 
 

วันนับตั้งแต่วันที่ทราบมติ และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยแสดงเหตุผลทาง
วิชาการสนับสนุนการขอทบทวนดังกล่าว 

๒. สภามหาวิทยาลัยรับเรื่องแล้วส่งให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา  
๓. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการดังนี้ 

(๑)  การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่ ๑ 
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะไม่รับไว้พิจารณา 
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ จะรับไว้พิจารณา แล้วจะ 

มอบหมายให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณา 

     (๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่ ๒ 
                      (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้งโดยมี
เหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะไม่รับพิจารณา 
   (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติมจากการ
ขอทบทวนครั้งที ่๑ จะแตง่ตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม  เพ่ือพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่ง  ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมท าหน้าที่เป็นประธาน แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณา 
      ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
วินิจฉัย และให้ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   แผนผังขั้นตอนและกระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
          

 
    
 
ผู้ขอต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะ/วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
 

 
     ผ่านเกณฑ ์            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
      

ขอรับแบบ ก.พ.อ.๐๓ ที่งานการเจา้หนา้ที่คณะหรือดาวนโ์หลดได้ที่  
เวบไซต์กองการเจ้าหน้าที ่

เสนอเอกสารผ่านผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อคณบด ีดังนี้ 
แบบ ก.พ.อ.๐๓ ที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว 

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
ผลงานทางวิชาการ (๖ ชุด) 

๑. คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ/วิทยาลยั พิจารณา 
-พิจารณาคุณสมบัติ แบบ ก.พ.อ.๐๓ และผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น 
-แต่งต้ังอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

๒. คณบดีลงนามในแบบ ก.พ.อ. ๐๓ 

คณะสง่แบบ ก.พ.อ.๐๓ ผลการสอน และผลงานทางวิชาการมายังกองการเจ้าหน้าที่  
วิธีปกติ จ านวน ๖ ชุด  วธิีพิเศษ จ านวน ๙ ชุด 

ตรวจสอบเอกสารและผลงานทางวิชาการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยก าหนด 

เสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
(คณะกรรมการฯ) เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องต้น 

คณะกรรมการฯ พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
วิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรับพิจารณาครบแล้ว 
น าเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพื่อลงนามค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานและจริยธรรมฯ 

ประสานงานและส่งผลงานทาวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ส่งผลงาน และจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงาน (กรณีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลการพิจารณาไม่เป็นเอกฉนัท์) 
และประชุมทุกกรณีขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์และต าแหน่งศาสตราจารย์ใหแ้ล้ว
เสร็จภายใน ๙๐ วันนบัตั้งแต่วันทีส่งผลงานทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งคณะเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขตามความเห็น และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือ 
แจ้งการส่งเร่ืองคืนพร้อมแจ้งเหตุผล 

คณะแจ้งผู้ขอเพื่อด าเนินการแก้ไขตาม
ความเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

หรือ เพื่อทราบกรณีส่งเร่ืองคืนพร้อมเหตุผล 

ผู้ขอด าเนินการส่งให้คณะตามก าหนด 
คณะส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เพือ่ด าเนินการเสนอ

คณะกรรมการฯ และด าเนินการตามขั้นตอนผ่านเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพจิารณา 

เงื่อนไข กรณีไม่เขา้ข่ายหรือไม่ผ่านเกณฑ์หรือมีข้อปรับปรุง 



[พิมพข์อ้ความ] หนา้ ๒๖ 
 

แผนผังขั้นตอนและกระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ต่อ) 
   

สรุปความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
๑. ผลงานมีคุณภาพ 
อยู่ในเกณฑ์ด/ีดีมาก 
หรือผ่านเกณฑ์ 

๒. ผลงานมีคุณภาพ 
ไม่อยู่ในเกณฑ์ด ีหรือไม่ผ่าน
เกณฑ ์

๓. ผลงานประเภทต าราหรือหนังสือ กรณีทีม่ี
การปรับปรุงแก้ไข 

   
 
 
 

           ผ่าน                                     ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ผ่าน    ไม่ผ่าน 

  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และรองศาสตราจารย ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งศาสตราจารย ์
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการฯ พิจารณาผล
การประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมการฯ เสนอผล
พิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 

สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์

ต าแหน่งศาสตราจารย ์
เสนอ ก.พ.อ. เพื่อเสนอ 

โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งผู้ขอต าแหน่ง ปรบัปรุงแก้ไขผลงานฯ ภายใน ๓ 
เดือน (หากไม่เรียบร้อยขออนุมัติขยายเวลาได้อีก ๓ เดือน โดยแจ้งเหตุผล
อันควร) 

ผู้ขอต าแหน่ง เสนอผลงานที่ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อย
แล้วมายังกองการเจ้าหน้าที ่

กองการเจ้าหน้าที่ ส่งผลงานให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้ง 

อธิการบดีลงนามค าสั่งแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่ง  

กองการเจ้าหน้าที่ ส่งส าเนา
แต่งต้ังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 

 

คณะกรรมการฯ พิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมการฯ เสนอผล
พิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะ/ผู้ขอ
ทราบพร้อมเหตุผล 

คณะกรรมการฯ เสนอผล
พิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 

กองการเจ้าหน้าที่ ส่งส าเนาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฯ พิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมการฯ เสนอผล
พิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 

กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งคณะ/ 
ผู้ขอทราบพร้อมเหตุผล 



 

เอกสารหลักฐานที่หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ขอต าแหน่งต้องด าเนินการ 

 

ตัวอย่างที่ ๑ ผู้ขอบันทึกข้อความยื่นขอรับประเมินผลการสอน 

 

                           บันทึกข้อความ 

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

เรียน  คณบดีคณะ........................... 

  ด้วยข้าพเจ้า ......................................พนักงาน/ข้าราชการต าแหน่ง..........................มีความ
ประสงค์จะขอรับการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
........................................ สาขาวิชา ................................ 

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(.................................................) 
                ต าแหน่ง................................................... 

หมายเหตุ เอกสารตามข้อ ๒ ได้แก่ 
๑.  ประมวลรายวิชา/แผนการสอน หรือ มคอ.๓ รวมเล่มในข้อ  ๒ 
๒. ให้น าเสนอเอกสารให้ตรงตามต าแหน่งที่ยื่นขอ ดังนี้          
    ขอ ผศ. ยื่น เอกสารประกอบการสอน 
    ขอ รศ. ยื่น เอกสารค าสอน 
    ขอ ศ. ยื่น  สื่อการสอน 
๓. โปรดแนบเอกสารให้ครบตามท่ีก าหนด 
๔. กรณีขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษหรือต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้ยื่นเอกสาร   
   จ านวน  ๙  ชุด 

 



๒๘ 
 

ตัวอย่างที่ ๒ ผู้ขอบันทึกข้อความยื่นผลงานที่ครบถ้วน 

 

 

                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สาขาวิชา............. คณะ………….   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. …….. 
ที่  ศธ ๐๕๒๙…../พิเศษ     วันที่   ………………………………………… 
เรื่อง   ขอส่งผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

เรียน   คณบดีคณะ.............................. 

  ด้วยข้าพเจ้า .....................................พนักงาน/ข้าราชการต าแหน่ง..........................มีความประสงค์
จะขอรับการประเมินเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง.............................. สาขาวิชา 
................................ 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเอกสาร/หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการดังกล่าว ดังนี้ 

๑. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (แบบก.พ.อ.๐๓) จ านวน  ๖  ชุด 
          ๒. ผลงานทางวิชาการ และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการแต่ละเรื่อง 
จ านวน  ๖  ชุด 
           ๓. เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอนแล้วแต่กรณี จ านวน  ๖  ชุด 
           ๔. เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
                      
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

(.................................................) 
            ต าแหน่ง................................................... 

 
 
หมายเหตุ  
๑.โปรดแนบเอกสารให้ครบตามท่ีก าหนด 
๒.กรณีขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษและต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้ส่งเอกสาร  จ านวน ๙ ชุด 

 

 



 

ตัวอย่างที่ ๓ คณะส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย 

 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะ................................ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  โทร.   .............. 
ที่  ศธ ๐๕๒๙....../     วันที่  ……………………………………………………… 
เรื่อง   ขอส่งผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

เรียน   อธิการบดี 

  ด้วย..............................................พนักงาน/ข้าราชการต าแหน่ง............................ยื่นผลงานเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง..................... สาขาวชิา .......................... ทั้งนี้ คณะ.......................ศาสตร์ ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนได้ประเมินผลการสอนของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นว่า 
บุคคลดังกล่าวมีความ.....(ช านาญ ช านาญพิเศษ เชี่ยวชาญ)...ในการสอน โดยผ่านประเมินผลการสอนเมื่อวันที่ 
...............................................  และผู้ขอได้ยื่นเอกสารผลงานที่ครบถ้วนในวันที่...................................................... 
และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ..../......... เมื่อวันที่ .................................................. ให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

พร้อมนี้  จึงขอส่งเอกสาร/หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทาง 

วิชาการดังกล่าว ดังนี้ 
๑. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (แบบก.พ.อ. ๐๓) จ านวน ๖ ชุด 

          ๒. ผลงานทางวิชาการ จ านวน  ๖  ชุด พร้อมหนังสือรับรองการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่
จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
           ๓. เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน และแบบประเมิน 
ผลการสอน แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอนแล้วแต่กรณี  
จ านวน  ๖ ชุด 
           ๔. เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(.................................................) 
                ต าแหน่ง................................................... 

หมายเหตุ  
๑.โปรดจัดส่งเอกสารให้ครบตามท่ีก าหนด 
๒.กรณีขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ และต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้ส่งเอกสาร  จ านวน ๙ ชุด 
 
 
 



๓๐ 
 

แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) 
ก.พ.อ. ๐๓ 

 
 แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

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

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

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

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป ี
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆด้วย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง....................................................... รับเงินเดือน.................................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .......... 
     ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
 

           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    
 
 



 

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 

     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 

     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 

     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 

๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................  

วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องนี้ อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ คือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  
(TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> (เพ่ิมเติมด้วย) 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

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

   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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



๓๒ 
 

          ๔.๑.๑.๓  .................................................................................... ............. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
   ไ ไม่เคยใช้   

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

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๑.๒.๑   .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๑.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๓.๑   ................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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



 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๑.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 
๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๑.๔.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

๔.๑.๔.๓ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 หมายเหตุ กรณีเสนอผลงานประเภทบทความทางวิชาการ 
วารสารที่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการเรื่องนี้ อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ คือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 

วารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> (เพ่ิมเติมด้วย) 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง              
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 



๓๔ 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ........................................................................ ......................... 

วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องนี้ อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ คือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  
(TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> (เพ่ิมเติมด้วย) 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๒.๑.๒  .......................................................................................... ....... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๒.๑.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๒.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

   



 

๔.๒.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 

๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๒.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

๔.๒.๓.๓  ............................................................................ ..................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 
 ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

   
 
 



๓๖ 
 

๔.๒.๔.๒  ................................................................................. ................ 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๒.๔.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง              
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 

   ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 

วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องนี้ อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ คือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  
(TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> (เพ่ิมเติมด้วย) 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๓.๑.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   



 

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

 

๔.๓.๒  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๓.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

๔.๓.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 
๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................ . 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๓.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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



๓๘ 
 

  ๔.๓.๓.๓  ............................................................................ ..................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  

 ๔.๓.๔ ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๓.๔.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง              
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
    ลงชื่อ..........................................................เจ้าของประวัติ         
                        (........................................................) 

    ต าแหน่ง..................................................... 

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



 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

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

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

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

      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เป็นผู้มี
คุณสมบัติ............................. (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด 
 
 

ลงชื่อ................................................... 

       (...................................................) 
ต าแหน่ง  ..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................เป็นผู้มี
คุณสมบัติ .......................(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...  ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ... (ผูช้่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 
 
 

ลงชื่อ................................................... 

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

ต าแหน่ง................................................... 

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



๔๐ 
 

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน  โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในการประชุมครั้งที่........./..............
เมื่อวันที่.......................................ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว.....................................................แล้ว
เห็นว่า  บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ................................(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน  ซึ่งผู้ขอได้
เสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนหรือสื่อการสอน  ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น.....................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)..ในสาขาวิชา................................ แลว้เห็นว่า 

 ๑) เอกสารประกอบการสอน จ านวน...........วชิา 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. และวิธีการตามที่
สภาสถาบันก าหนด 
   ๒.๑)...........................................................................................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

                      ๓) สื่อการสอน จ านวน..........วชิา มีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และวิธีการตามที่
สภาสถาบันก าหนด 
   ๓.๑)...........................................................................................................  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  

(เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน
เอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
   
 
 
       ลงช่ือ........................................................... 
              (.......................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
         วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา................................................ในการประชุมครั้งที่........./............เมื่อวันที่.............................
รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...........................................ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น
..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา......................แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด
.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๔) ต ารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด.........เรื่อง 
ได้แก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 



๔๒ 
 

   ๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง              
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับ  
การน าไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
 
.................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

   ลงชื่อ............................................................. 
         (.............................................................) 

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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



 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่
............เมื่อวันที่........................................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................................................ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอ่ืน และ/หรือ ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด จึงเห็น......(สมควร/ไม่สมควร)...ให้
ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.......................................................เป็นต าแหน่ง.....(ผูช้่วยศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)....... ในสาขาวิชา...................................และให้น าเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (.....................................................) 
          ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
           วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ส่วนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 
  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่....../........... เมื่อวันที่.......  
เดือน....................พ.ศ. .............พิจารณาแล้วมีมต.ิ..... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว............................................................ให้ด ารงต าแหน่ง  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา...........................................ได้ตั้งแต่วันที่
...................................ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับ
ตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ................................................) 

๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/
นาง/นางสาว.................................... ...........................….….… ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา 
............................................... ได้ตั้งแต่วันที่....................................ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบนั...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงาน
ฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ......................) พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผล
การประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

    ลงชื่อ......................................................... 
              (........................................................) 

      ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ........... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 
 

 
ประเภทผลงานทางวิชาการ 
     บทความทางวิชาการ        ต ารา        หนังสือ          ผลงานวิจัย     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
     ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

ชื่อเรื่อง ......................................................... ............................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................................... ........................................................................................... 
 
ผู้ร่วมงาน  จ านวน...............คน  แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   
   
   
   
   
   

       
ลงชื่อ......................................................................  ลงชื่อ...................................................................... 
       (.................................................................)   (................................................................) 
วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. ..........  วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. .......... 
 
ลงชื่อ......................................................................  ลงชื่อ...................................................................... 
       (................................................................)   (................................................................) 
วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. ..........  วันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. .......... 
 
 
หมายเหตุ  

๑) หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระบุการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่
ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าเป็นการกระท าเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้สภามหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัย
ต่อไป 

๒) การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการแต่ละชิ้น เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ 

 
 



๔๖ 
 

แบบหนังสือแจ้งความประสงค์เร่ืองการรับรู้ข้อมูล 
 

   แบบ วชก. 1 
 

หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และรับรองผลงานทางวิชาการ 

 
เรียน   ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 ด้วยข้าพเจ้า...............................................................ต าแหนง่..................................................... 
ระดับ.......................................................สังกดัภาควิชา/สาขาวิชา............................................................. 
คณะ...........................................................มหาวิทยาลัย........................................................................... 
ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง...........................................................ในสาขา............................................... 
ขอแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและขอรับรองผลงานที่น าเสนอ
ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
       ประสงค์จะทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       ไม่ประสงค์จะทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประเมินผลงานทางวิชาการของ 
                         ข้าพเจ้าไม่ว่ากรณีใด ๆ  
และขอรับรองว่า 
                ผลงานทางวิชาการที่น าเสนอไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ 
                         ประกาศนียบัตรใดๆ  หรือมิได้น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนและไม่ได้ลอกเลียน 
                         ผลงานของผู้อื่น (ยกเว้นกรณีมีการอ้างอิง)  หรือมิได้น าผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ใน 
                         วารสารมากกว่าหนึ่งฉบับ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
      ลงชื่อ............................................................ 
       (....................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................ 
      วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ............ 
 
หมายเหตุ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ด าเนินการ 
 

 
 
 



 

แบบตรวจสอบรายการเอกสารที่ส่งเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (check list) 
(โปรดตรวจสอบรายการเอกสารทีต่้องส่งพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้) 

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

ชื่อ-สกุล..........................................................สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา.............................................................. 
คณะ/วิทยาลัย................................................เบอรโ์ทรศพัท์.......................Email………………………………………… 
ขอก าหนดต าแหน่ง ผศ./ รศ. / ศ.   โดยวิธี  ปกต ิ พิเศษ  ในสาขาวิชา..................................... 

 
๑.  แบบ ก.พ.อ.๐๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ (กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์) 
 

๒. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/สื่อการสอน จ านวน______________รายวิชา 
  ๒.๑ สอนคนเดียว ระบุจ านวนรายวิชา  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา  จ านวนหน้า    
 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

  ๒.๒ สอนร่วม ระบุจ านวนรายวิชา รหัสวชิา ชื่อรายวิชา หัวข้อเอกสารทุกรายวิชาที่สอน(ทุกหัวข้อ)  
                     จ านวนหน้า
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
๓. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
  ๑. ผลงานวิจัย จ านวน_______เรื่อง  เผยแพร่ในรูป 

       ๑.๑ บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ จ านวน_______เรื่อง 
   ๑.๑.๑ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
   ๑.๑.๒ หลักฐานการรับรองการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมีรายชื่อในฐานข้อมูล  
        ก.พ.อ. ทุกเรื่อง 
๑.๒  หนังสือรวมบทความวิจัย จ านวน __________เรื่อง 
  ๑.๒.๑ หลักฐานการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพทุกเรื่อง 
  ๑.๒.๒ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
๑.๓ Proceeding จ านวน____________ เรื่อง 

   ๑.๓.๑ หลักฐานการบรรณาธิการทุกเรื่อง 
   ๑.๓.๒ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
 ๑.๔ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ________ เรื่อง 

    ๑.๔.๑ หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกเรื่อง 
 ๑.๔.๒ หลักฐานการเผยแพร่เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและ 
               สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทุกเรื่อง 
 ๑.๔.๓ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 



๔๘ 
 

 
 ๒. ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  จ านวน_______เรื่อง  เผยแพร่โดย 

       ๒.๑ จัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่ จ านวน_______เรื่อง  
 ๒.๑.๑ หลักฐานการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ 
              สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือ  
              เป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

   ๒.๑.๓ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
 
๒.๒  เปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่ จ านวน __________เรื่อง 

 ๒.๒.๑ หลักฐานการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ 
              สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือ 
      เป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้   
 ๒.๒.๓ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 

 
 ๓.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  จ านวน_______เรื่อง      

   ๓.๑ สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม   
    จ านวน ______ เรื่อง 

 ๓.๑.๑ บทวิเคราะห์ที่เสดงความก้าวหน้าทางวิชาการทุกชิ้นงาน 
    ๓.๑.๒ สูจิบัตรฉบับจริงที่มีรายนามศิลปินผู้ร่วมแสดงงานทุกชิ้นงาน (ถ้าม)ี 
    ๓.๑.๓ หลักฐานแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน 

 ๓.๑.๔ หลักฐานแสดงการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ    
              ของคณะวิชาและ / หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
              และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน ทุกชิ้นงาน 
 ๓.๑.๕ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 

   ๓.๒ งานแปล จ านวน__________เรื่อง 
    ๓.๒.๑ บทวิเคราะห์ที่เสดงความก้าวหน้าทางวิชาการทุกเรื่อง 

 ๓.๒.๒ หลักฐานแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน 
 ๓.๒.๓ หลักฐานแสดงการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ 
              ของคณะวิชาและ / หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
              และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน ทุกเรื่อง 
 ๓.๒.๔ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 

 
 ๔. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ  
 ๔.๑ ต ารา จ านวน__________ เรื่อง 

    ๔.๑.๑ ประมวลการสอนทุกเรื่อง 
    ๔.๑.๒ หลักฐานแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน 

 ๔.๑.๓ หลักฐานการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการของคณะวิชาและ/หรือ 



 

สถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นและรับรองในเรื่องต่อไปนี้                                              
เป็นต าราระดับอุดมศึกษาได้ใช้ประกอบการสอน   
         
รายวิชา____________________________________________  

                                              มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว 
 ๔.๑.๔ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 

 ๔.๒  หนังสือ จ านวน__________เรื่อง 
   ๔.๒.๑ หลักฐานแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน 

 ๔.๒.๒ หลักฐานแสดงการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ 
               ของคณะวิชา และหรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชานั้น 
               รับรองในเรื่องต่อไปนี้ เป็นหนังสือระดับอุดมศึกษา เผยแพร่สู่สาธารณชน 
               มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 ๔.๒.๓ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
 

         ๔.๓ บทความวิชาการ   
 ๔.๓.๑ บทความวิชาการในวารสารทางวิชาการ จ านวน________เรื่อง 

 ๔.๓.๑.๑ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
 ๔.๓.๑.๒ หลักฐานการรับรองการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมี   
                 รายชื่อในฐานข้อมูล ก.พ.อ. ทุกเรื่อง 

   ๔.๓.๒ หนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืน จ านวน__________ เรื่อง 
 ๔.๓.๒.๑ หลักฐานการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพทุกเรื่อง 
 ๔.๓.๒.๒ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
 

 ๔.๓.๓  Proceeding จ านวน_________เรื่อง 
 ๔.๓.๓.๑ หลักฐานการบรรณาธิการและตรวจสอบคุณภาพทุกเรื่อง 
 ๔.๓.๓.๒ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 

 
 ๕.   แบบหนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล โดยแนบท้ายแบบ ก.พ.อ. ๐๓ 
 ๖.   แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทุกเรื่อง โดยแทรกหน้าผลงานทางวิชาการ 
          แต่ละเรื่อง 
 ๗.   CD-ROM แบบ ก.พ.อ.๐๓ หรือส่งไฟล์มาที่อีเมล์เจ้าหน้าที่บุคคลคณะ................................(ไฟล์ word) 
 
หมายเหตุ  ๑. เอกสารผลงานทางวิชาการ และเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/สื่อการสอน 

           ต้องส่งอย่างละ ๖ ชุด (โดยวิธีปกติ) และอย่างละ ๙ ชุด (โดยวิธีพิเศษ) 
  ๒. ล าดับหมายเลขเอกสารผลงานทางวิชาการให้ตรงกับแบบ ก.พ.อ.๐๓  
  ๓. ตรวจสอบชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการแต่ละเรื่องในแบบ ก.พ.อ.๐๓ ให้ตรงกับชื่อเรื่องใน 

           เอกสารผลงานทางวิชาการ 



๕๐ 
 

๔. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ก.พ.อ.๐๓ และหลักฐานต่างๆ ให้ตรงตามแบบตรวจสอบ  
              รายการเอกสาร (check list) 

 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(.............................................................) 
   ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
วันที่...........เดือน....................ปี.............. 

 
 

ส าหรับคณะ/วิทยาลัย  (เอกสารที่ต้องส่งกองการเจ้าหน้าที่) 

 ๑. บันทึกข้อความต้นฉบับที่ผู้ขอยื่นขอรับการประเมินผลการสอน ที่ประทับรับเรื่องเรียบร้อย 
๒. บันทึกข้อความต้นฉบับที่ผู้ขอยื่นเรื่องขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ที่ประทับรับเรื่อง  
    เรียบร้อย 

 ๓. ผลประเมินการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามแบบประเมินผลการสอน  
 ๔. ผลประเมินเอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน / หรือสื่อการสอน ตามแบบประเมิน  
     เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน 

 ๕. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน / เอกสารประกอบการสอน / เอกสาร 
     ค าสอน / หรือสื่อการสอน  

๖. เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน / หรือสื่อการสอน อย่างละ ๖ ชุด (โดยวิธปีกติ)   
    และอย่างละ ๙ ชุด (โดยวิธีพิเศษ) 
๗. เอกสารหลักฐาน / แบบรับรองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง / และผลงานทางวิชาการ อย่างละ ๖ ชุด    
    (โดยวิธีปกติ) และอย่างละ ๙ ชุด (โดยวธิีพิเศษ) 
๘. เอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
๙. CD-ROM แบบ ก.พ.อ.๐๓ หรือส่งไฟล์มาท่ีอีเมล์นางกาญจนา สาธร 
    najakanp@gmail.com  (ไฟล์ word) 
๑๐. ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่................... 
    เมื่อวันที่................................... 

 
เจ้าหน้าที่บุคคลของคณะ/วิทยาลัย ได้ตรวจรับถูกต้องตามทีแ่จ้งมา 
 
 

          ลงชื่อ………………………….………… 
       (..........................................................) 
         ต าแหน่ง........................................... 
      วันที่...........เดือน....................ป.ี............. 
 
 

mailto:najakanp@gmail.com


 

เอกสารแนบท้าย check list 
รายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. รับรอง ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 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) 
   - 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) 
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มที่ ๒  
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ebsco.com/home
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http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
https://scifinder.cas.org/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://wokinfo.com/
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php


๕๒ 
 

บรรณานุกรม 
 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐. (๒๕๕๐, ๒ เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา.     
      เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๙ ง. หน้า ๘-๑๗. 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐. (๒๕๕๐, ๑๘ มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา.     
      เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๗๔ ง. หน้า ๘๑. 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑. (๒๕๕๒, ๙ มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา.     
      เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔ ง. หน้า ๒๓-๒๕. 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒. (๒๕๕๒, ๒๕ มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา.     
      เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๔ ง. หน้า ๑๑๑. 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕. (๒๕๕๕, ๑๘ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา.     
      เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง. หน้า ๑๐-๑๑. 
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