ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่
(peer reviewer) พ.ศ. 2564
...................................
เพื่ อเป็ น การสมควรกาหนดการแต่ งตั้งคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ในการประเมิ นคุ ณ ภาพ
ผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ (peer reviewer) เพื่อใช้ในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้สอดคล้องกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๙ (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิ จารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
จึงออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน ที่จั ดตั้งตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้หมายความ
รวมถึงส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
“คณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ในการประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ (peer reviewer)
“ผู้ขอ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลั ย
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์
หรือศาสตราจารย์
/ ประกาศ ก.พ.อ. ...

-๒–
“ประกาศ ก.พ.อ.” หมายถึง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
“ผลงานทางวิชาการ” หมายถึง ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
ข้อ 3 คาจากัดความ รูปแบบ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กาหนด โดยการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต้องแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ 4 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ มีดังนี้
(1) ให้ผู้ขอยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการที่คณะต้นสังกัด
(2) ให้คณะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอ
และมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าที่เสนอขอ จานวนอย่างน้อย 3 คน จากหลากหลายสถาบัน โดยการแต่งตั้ง
ดังกล่าวต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
(3) เมื่อคณะกรรมการประจาคณะเห็ นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ขอได้แก้ไขผลงานทางวิชาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) แล้ว ให้ผู้ขอเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกาหนด
(4) ในการยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ให้คณะแนบรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
การแต่งตั้งตามข้อ 4 (2) มาพร้อมผลงานทางวิชาการ
กรณี ผ ลงานทางวิช าการที่ ผ่ านการประเมิน คุณ ภาพจากผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่ มาจากหลากหลาย
สถาบั น และได้มีการเผยแพร่โดยสานั กพิมพ์ ห รือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติห รือ
นานาชาติ ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการประเมินคุ ณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของผลงานทาง
วิชาการนั้น ซึ่งต้องปรากฏข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการชื่อ -สกุล สาขาวิชาเชี่ยวชาญ และสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิ
หากมีเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ ไม่อาจเปิ ดเผยรายชื่อผู้ ทรงคุณ วุฒิ ให้ ท ราบได้ ก็ ขอให้ ระบุ เหตุผ ลประกอบการ
พิจารณาด้วย หรืออย่างน้อยให้ระบุตาแหน่งทางวิชาการ และสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน
ข้อ 5 ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นที่คณะไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 4 (2) ได้
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป
ข้อ 6 การใดที่มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้ อ 7 กรณี ที่มี เหตุ อัน จ าเป็ น อย่างยิ่งที่ ผู้ ขอไม่ ส ามารถปฏิ บั ติต ามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ได้ ให้ผู้ขอยื่นคาร้องต่อประธานคณะกรรมการ โดยผู้ขอจะต้องแสดงเหตุผลและ
ความจาเป็นพร้อมทั้งหลักฐานอย่างละเอียดชัดเจนในวันที่ยื่นคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

/ ข้อ 8 ...

