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     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ  ควำมจ ำเป็น  ควำมส ำคัญ 
  สายงานวิชาการเป็นสายงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม 
และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาและวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน าแก่นิสิตนักศึกษา  
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งต าแหน่งในสายงานนี้ ได้แก่ 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งการบรรจุบุคคลเข้าด ารง
ต าแหน่งในสายงานนี้มักจะเริ่มต้นที่ต าแหน่งอาจารย์ จากนั้นก็จะมีการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามล าดับ หรืออาจเป็นการ  
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการข้ามต าแหน่ง แล้วแต่กรณี ซึ่งในปัจจุบัน ต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ถือได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นการบ่งบอกถึง
ความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในสาขาวิชานั้น ๆ ที่จะถ่ายทอดต่อไปยังนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแล้ว จ านวนผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับยังมีผลโดยตรงต่อระดับคุณภาพ
และระดับการได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัยในภาพรวม  
  ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ก่อนวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม. ก าหนด โดย 
อ.ก.ม. หรือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้พิจารณา ต่อมาหลังวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซึ่งเป็นองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนดมาโดยตลอด โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีการพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง (ระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่ง) ผลสัมฤทธิ์ในการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นหลัก 
 ต่อมา ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 10) 
พ.ศ. 2556 
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  และเ พ่ือให้หลั ก เกณฑ์การแต่ งตั้ งบุ คคลให้ด าร งต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของ
ประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้  
ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทย
ก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าระดับนานาชาติและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ จึงได้มีการออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยใช้ในการด าเนินงาน และ
ออกข้อบังคับที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
 จากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พบว่า 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงจากประกาศ ก.พ.อ.  
ฉบับเดิมค่อนข้างมาก ทั้งคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ และ
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาการ ท าให้เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของคณะยังขาดความรู้และ
ความเข้าใจในการหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสาร
ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ท าให้กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเกิดความ
ล่าช้า ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของคณะ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบดี มีความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ลดข้อผิดพลาด และท าให้กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้จัดท าคู่มือจึงมีความสนใจและเห็นความส าคัญในการจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือเป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 1.2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ทราบวิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอน เทคนิค และแนวปฏิบัติของการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

 1.2.3 เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
  1.2.4 เพ่ือเป็นเอกสารสนเทศให้บุคลากรสายวิชาการได้ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.3.1 ใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยได ้
1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทราบ

วิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอน เทคนิค และแนวปฏิบัติของการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

1.3.3 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
1.3.4 ได้เอกสารสนเทศให้บุคลากรสายวิชาการได้ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
1.4 ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นการจัดท าวิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอน เทคนิค และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในส่วน
ที่เป็นการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นหลัก แต่จะเชื่อมโยงเนื้อหาไปถึงกระบวนการก่อนและหลังกระบวนการที่  
อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ทราบที่มาที่ไป และเกิดความเข้าใจในกระบวนการ
ทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงการลงโทษ และการอุทธรณ์ ซึ่งกระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน
คู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการสอน เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2562 รวมถึงแนวปฏิบัติที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) ก าหนด 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.5.1 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 1.5.2 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 1.5.3 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



๔ 

 

 

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 1.5.4 “ก.พ.ว.”  หมายถึง  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 1.5.5 “ก.พ.ว.”  หมายถึง  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 1.5.6 “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายถึง  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 1.5.7 “คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 1.5.8 “ผู้ขอ”  หมายถึง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 1.5.9 “คณะ”  หมายถึง  คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย  
คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 1.5.10 “เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของคณะ”  หมายถึง  ผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากร และ
ด ารงต าแหน่งอื่น ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 1.5.11 “ประกาศ ก.พ.อ.”  หมายถึง  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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บทที่ ๒ 
กฎหมายที่เกีย่วข้องและหลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัยจะต้องออกข้อบังคับ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งฉบับปัจจุบันคือ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 โดยข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับ
ทั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะกรรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้มีการออกประกาศคณะกรรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการสอน เพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัย 
สามารถแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ 
 2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ 
 3. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอน  
 4. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 5. ผลงานทางวิชาการ 
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 6. วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 7. หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 8. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
2.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เป็นคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยมีอ านาจหน้าที่หลักในการด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตลอดจนการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการด าเนินงานที่เ กี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัย และ ก.พ.อ. ก าหนด 

2.๑.๑ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 
 สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย    
 ๑) ประธานคณะกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 ๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน  

 ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาจากการเสนอชื่อของคณะต่าง ๆ คณะละ ๓ รายชื่อ 
หลังจากนั้นกองการเจ้าหน้าที่จะด าเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะต่าง ๆ เสนอชื่อตามล าดับ  
(1 - 3) เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับการทาบทาม 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

 3) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี เป็นเลขานุการ  
 4) เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั้งนี้ ข้อ 3) – 4) แต่งตั้งโดยอธิการบดี 
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ตารางท่ี 2.1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุดปัจจุบัน 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  ประธานกรรมการ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  

๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ  ธรณินทร์ กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุษบา  ยงสมิทธ์ กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมยศ  จารวุิจิตรรตันา กรรมการ 
6. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต กรรมการ 
7. ศาสตราจารย์กิตติคุณดิเรก  ลาวัณย์ศิริ กรรมการ 
8. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการ 
9. ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  โรจนกิจอ านวย กรรมการ 
10. รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ควบคุมดูแลด้าน   
      การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
      (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

เลขานุการ 

11. นางกาญจนา  สาธร  
      บุคลากรปฏิบัติการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

12 นางอรอนงค์  งามชัด 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.1.2 อ านาจหน้าที่ 
  อ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าว ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  2.๑ ประเมินผลการสอนของผู้ขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และประกาศของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
  2.2 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  2.3 ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและด าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย  

 2.4 ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ การประเมินผลการสอน หรือหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็นสมควร  
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย 
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  2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการในเรื่องอ่ืนใดที่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  
  2.6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

2.๑.3 การด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการ

ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ ปีละ ๖ ครั้ง คือ จะมีการประชุมในทุกวันพฤหัสบดี
แรกของเดือนเลขคี่ โดยก าหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจะถูกก าหนด
ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนั้น ๆ และจะแจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือใช้ในการวางแผนส าหรับการ
เสนอเรื่องขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสังกัด รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงาน ซึ่งการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ก าหนดให้คณะ
ต่าง ๆ เสนอเรื่องมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (กองการ
เจ้าหน้าที่) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ เนื่องจาก
กองการเจ้าหน้าที่ต้องส่งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
พิจารณาก่อนการประชุม ๗ วันท าการ เช่น ก าหนดการประชุมครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่  
5 พฤษภาคม 2563 คณะต้องเสนอเรื่องมายังกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 
2563 และกองการเจ้าหน้าที่จะต้องส่งระเบียบวาระการประชุมไปให้คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 

  โดยการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่ละครั้ง ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการหรือกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม และหากประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในเรื่องที่พิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่
ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้
หรือไม่ ทั้งนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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2.๑.4 การด ารงต าแหน่ง 
  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

ก าหนดไว้ดังนี้ 
  1) ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  

3 ปี และมีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ สภา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ให้ด ารงต าแหน่งแทน และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้น
จากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเหลือน้อยกว่า  90 วัน และมีจ านวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการท่านนั้นก็ได้ 

  2) ประธานกรรมการและกรรมการจะพ้นจากต าแหน่งใน 8 กรณี (นอกจากการพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ) ดังนี้ 

 2.1) ตาย 
      2.2) ลาออก 

  2.3) ขาดคุณสมบัตขิองการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.4) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  
 2.5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 2.7) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิด 

ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  2.8) มีเหตุต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

๒.2 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย สามารถขอได้ ๒ วิธี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ดังนี้ 

๑. การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนด  

๒. การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ  หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน 



๑๐ 
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2.๒.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ 
 การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จะต้องมีองค์ประกอบของการพิจารณา ๔ ส่วน คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

  1) การพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

 1.1) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้อง 
 (ก) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องด ารง 

ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ 
  (ข) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องด ารง 

ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
  (ค) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องด ารง 
ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงานที่
ก าหนดโดยสถาบันนั้น ๆ 

  ทั้งนี้ ผู้ขอสามารถนับระยะเวลาเพ่ือเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในการ
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   (ก) กรณีท่ีผู้ขอเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ในสถาบันอุดมศึกษาที่ 
ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งมาแล้ว 
สามารถน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอน หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ
นั้นมาค านวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ท าการสอน 
  (ข) กรณีที่ผู้ขอเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย สามารถน าระยะเวลาที่
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนนั้น รวมกับระยะเวลาที่
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยได้ 
  (ค) กรณีที่ผู้ขอเคยปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) 
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สามารถน าระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวมา
ค านวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ท าการสอน แต่ไม่สามารถน าระยะเวลาที่ผู้ขอเคย
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ (จ้างเหมาบริการ) รวมกับระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยได้ 
 



๑๑ 
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  (ง) กรณีที่ผู้ขอได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิ
เพ่ิมขึ้นรวมกัน เพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังตัวอยา่งที่ 2.1 
  (จ) การนับระยะเวลาเพ่ือเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในการขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ขอจะไม่สามารถนับรวมระยะเวลาการลาศึกษา (เต็มเวลา) การลา
ฝึกอบรม-วิจัย การลาฝึกอบรม การลาหยุดราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการฯ แตก่รณีท่ีเป็นการ
ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน หรือการลาศึกษานอกเวลาราชการ ผู้ขอสามารถนับระยะเวลา
เพ่ือเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
  ทั้งนี้ หากผู้ขอจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการก็ให้ เสนอขอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือ
ฝึกอบรม และต้องเป็นการขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธีปกติเท่านั้น 

 

 

นาย ก ได้รับวุฒิปริญญาตรี ท าการสอนเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อและได้รับ
วุฒิปริญญาโทเพ่ิมขึ้น กลับมาท าการสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาโท ดังนั้น นาย ก จะต้องท าการ
สอนด้วยวุฒิปริญญาโทอีกกี่ปี จึงจะขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

 

การค านวณหาระยะเวลาที่ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น  
= ระยะเวลาที่ยังขาดตามวุฒิการศึกษาเดิม x คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามวุฒิการศึกษาใหม่ (ปี) 
              คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามวุฒิการศึกษาเดิม (ปี) 
 

วิธีการค านวณ 
ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการค านวณจากปีเป็นเดือนก่อน  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งปริญญาตรี  6 ปี (6 x 12)        =  72  เดือน 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งปริญญาตรี  4 ปี (4 x 12)        =  48  เดือน 
นาย ก ท าการสอนด้วยวุฒิปริญญาตรีมาแล้ว 2 ปี 6 เดือน (2 x 12 + 6) =  30  เดือน 
ยังขาดระยะเวลาที่ต้องท าการสอนด้วยวุฒิปริญญาตรี         =  72 – 30  =  42 เดือน 

ต่อมาเม่ือได้รับวุฒิปริญญาโทจะต้องท าการสอนอีก          =  42 ×  
๔

๖
  =  28  เดือน 

ดังนั้น นาย ก จะต้องท าการสอนด้วยวุฒิปริญญาโทอีก = 28 เดือน  =  2 ปี 4 เดือน  

ตัวอย่างที่ 2.1 การค านวณระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง (กรณีได้รับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้น) 
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 1.2) ผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการสอน 
 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชา

ใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
(3 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา หรือ 3 หน่วยกิต/ปีการศึกษา) และมีความช านาญในการสอน และ
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน และมี
คุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว  

 ทั้งนี้ ผู้ขอสามารถเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
แบบที่ 1 หรือ แบบที่ 2 ก็ได ้โดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้ 

  1) กรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายรายวิชา ซึ่งสอนเต็มทุกรายวิชา 
สามารถเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาคได้ 
    2) กรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชา ซึ่งมีทั้งรายวิชาที่สอนเต็มและ
สอนร่วม สามารถเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนเฉพาะวิชาที่สอนเต็มวิชา  
ซึ่งเทียบค่าได้ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค โดยไม่จ าเป็นต้องเสนอวิชาที่สอนร่วมได้ 
    3) กรณีที่ผู้ขอสอนในรายวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน ซึ่งรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 ส าหรับการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอน จะต้องผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่ง อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการดังกล่าว  

 

 1.3) ผลงานทางวิชาการ 
    ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ

ทีป่ระกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (ก) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
  (ข) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ   
                                      หรือ 
  (ค) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง หรือ  
  (ง) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และต ารา หรือหนังสือ ๑ เล่ม 
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  ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัยตามข้อ (ข) – (ง) ได้ 
  ไม่นับรวมงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษา
หรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณี
เช่นนี้จะพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 
  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวช้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน  

 
  1.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องมี แบบรับรอง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งทุกครั้ง และการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

   (ก) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่
อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

  (ข) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

 (ค) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน    

 (ง) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ
เป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย 
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็น
จริง ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
  (จ) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย    
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 (ฉ) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคน
หรือสัตว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่
มีการด าเนินการ 
 

 2) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

 2.1) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จะต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
 ๒.๒) ผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จะต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใด
วิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีความช านาญพิเศษในการสอน และจะต้อง
เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน และมีคุณภาพดี มี
การอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยใช้แนวทางการเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอนเช่นเดียวกับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งนี้ 
ผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนจะต้องผ่านการประเมินจาก
คณะอนุกรรมการตามแนวทางการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเช่นเดียวกับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 ๒.๓) ผลงานทางวิชาการ 
   ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สามารถเสนอผลงานทางวิชาการ 

ได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมี

ปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
  (ข) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ                 
                                      หรือ 
    (ค) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง และ 
  (ง) ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 
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  วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ และ 
มีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย ๒ เรื่อง และ 
มีคุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ  
  (ข) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงานทางวิชาการ 
ในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ  
  (ค) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี 
  ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ ๒ นั้น ผู้ขอสามารถใช้ต าราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย  
๒ เล่ม และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (ก) - (ค) ได้ 

  ไม่นับรวมงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษา
หรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณี
เช่นนี้จะพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 

  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) และต้องได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชา นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ( peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  
 
  2.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

    ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องมีแบบรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งทุกครั้ง และต้องค านึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเช่นเดียวกับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

 3) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   

 3.1) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ จะต้อง
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
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  3.2) ผลการสอน  
    ผู้ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ จะต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชา

หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
 
 3.3) ผลงานทางวิชาการ 
 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ สามารถเสนอผลงานทางวิชาการ  

ได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก 
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ  
  (ข) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งต้องได้รับ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย ๕ เรื่อง  

และ 
  (ค) ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 
 
  วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น 
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ  
  (ข) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งต้องได้รับ
การเผยแพร่ ในระดบันานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย ๕ เรื่อง  
 
  ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก 
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
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  (ก) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ 
  (ข) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๒ เรื่อง 
  และ 
  (๓) ต ารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม 
 
  วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น 
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ 
  (ข) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ต าราหรือ
หนังสือ ๑ เล่ม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย ๓ เรื่อง หรือ 
  (ค) ต ารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม 

  ไม่นับรวมงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษา
หรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณี
เช่นนี้จะพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 

  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) และต้องได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชา นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ( peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  
  3.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์จะต้องมีแบบรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งทุกครั้ง และต้องค านึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเช่นเดียวกับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ตารางท่ี 2.2  ตารางสรุปหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ 

ต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง ผลการประเมินการสอน ผลงานทางวิชาการ 
ผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ใน

การประเมินผลการสอน 
ประเภทและจ านวนผลงาน ระดับคุณภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๑ .  ส า เ ร็ จ กา รศึ กษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ได้ปฏิบัติในต าแหน่งอาจารย์
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
๒ .  ส า เ ร็ จ กา รศึ กษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
ได้ปฏิบัติในต าแหน่งอาจารย์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  
๓ .  ส า เ ร็ จ กา รศึ กษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
ได้ปฏิบัติในต าแหน่งอาจารย์
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน 

มีชั่วโมงสอน
ประจ า 

ไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต 

และ 
มีความ

ช านาญใน
การสอน 

เสนอเอกสารฯ  
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

และมีคุณภาพดี 

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ ดี 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ 

ดี 

3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ 

ดี 

4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และต าราหรือ
หนังสือ 1 เล่ม 

ดี 

สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สามารถใช้ผลงานดังต่อไปนี้ แทนงานวิจัยตามข้อ 2 - 4 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ ดี 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ ดี 

บทความทางวิชาการ ดีมาก 

รองศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และได้ปฏิบัติในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

มีชั่วโมงสอน
ประจ า 

ไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต 

และ 

เสนอเอกสารฯ  
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

และมีคุณภาพดี 
 

วิธีที่ 1  
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 

 
ดี 

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ 

ดี 

3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง  

ดี 
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ต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง ผลการประเมินการสอน ผลงานทางวิชาการ 
ผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ใน

การประเมินผลการสอน 
ประเภทและจ านวนผลงาน ระดับคุณภาพ 

มีความ
ช านาญ

พิเศษในการ
สอน 

และ 
4. ต ารา หรือหนังสือ 1 เล่ม 

ดี 

วิธีที่ 2  
1. ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ 

 
ดีมากอย่างน้อย 2 
เรื่อง และดีอย่าง

น้อย 1 เรื่อง 
2. ผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง  
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
หรือ 

ดีมาก 
ดี 

3. ผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง 
และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

ดีมาก 
ดี 

สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สามารถใช้ผลงานดังต่อไปนี้ แทนผลงานตามข้อ 1 – 3 
ของวิธีที่ 2 ได้ 
ต ารา หรือหนังสือ  ดีมากอย่างน้อย 2 

เรื่อง และด ี
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
และได้ปฏิบัติในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ต้องมีชั่วโมงสอนประจ า แต่ไม่ต้องมีการ
ประเมินการสอน 

วิธีที่ 1  
1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ที่ต้องเผยแพร่
ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ หรือ 

 
ดีมาก 
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ต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง ผลการประเมินการสอน ผลงานทางวิชาการ 
ผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ใน

การประเมินผลการสอน 
ประเภทและจ านวนผลงาน ระดับคุณภาพ 

2. - ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ที่ต้อง
เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ 
   - ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ที่ต้องเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หรือ 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
   - รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง 

ดีมาก 

และ  
3. ต ารา หรือหนังสือ 1 เล่ม 

 
ดีมาก 

สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง ที่ต้องเผยแพร่
ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 หรือ 

ดีมาก 

2. - ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ที่ต้อง
เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ 
   - ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
   - รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 2 เรื่อง 

ดีมาก 
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ต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง ผลการประเมินการสอน ผลงานทางวิชาการ 
ผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ใน

การประเมินผลการสอน 
ประเภทและจ านวนผลงาน ระดับคุณภาพ 

และ 
3. ต ารา หรือหนังสือ 2 เล่ม 

 
ดีมาก 

วิธีที่ 2  
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง ที่ต้องเผยแพร่
ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ หรือ 

 
ดีเด่น 

2. - ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ที่ต้อง
เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ 
   - ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ที่ต้องเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หรือ 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
   - รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง 

ดีเด่น 

สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
1. ผลงานวิจัย 3 เรื่อง ที่ต้องเผยแพร่
ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 หรือ 

ดีเด่น 

2. - ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ที่ต้อง
เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หรือ

ดีเด่น 



 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง ผลการประเมินการสอน ผลงานทางวิชาการ 
ผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ใน

การประเมินผลการสอน 
ประเภทและจ านวนผลงาน ระดับคุณภาพ 

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ ต าราหรือ
หนังสือ 1 เล่ม และ 
   - ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
   - รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 3 เรื่อง 
หรือ 
3. ต ารา หรือหนังสือ 3 เล่ม ดีเด่น 
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๒.๒.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ 
  กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง อาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจาก 
ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ โดยให้ด าเนินการเป็นวิธีพิเศษ 
เช่น 

  ๑. การเสนอขอแต่งตั้งข้ามต าแหน่ง เช่น การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน 

  ๒. การเสนอขอแต่งตั้งในขณะที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด เช่น ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เช่น การเสนอแต่งตั้ง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 

  ๓. การแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจากสาขาวิชาเดิม เช่น การ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ หรือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม 

 

  โดยการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
  1) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 

  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ จะต้อง เสนอผลงานทาง
วิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดย
อนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 5 คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทาง
วิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

  2) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ จะต้อง เสนอผลงานทาง
วิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เทา่นั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 5 คน 
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

 



 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  3) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ
ได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ด าเนินการ ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยห้าคน 
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการโดยการตัดสินของที่ประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง ทัง้นี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น 

ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ จะต้องมีผลการสอน และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธี
ปกติโดยอนุโลม



 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

    ตารางท่ี 2.3  ตารางสรุปหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ 

ต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง ผลการประเมินการสอน ผลงานทางวิชาการ 
ผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ใน

การประเมินผลการสอน 
ประเภทและจ านวนผลงาน ระดับคุณภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ที่ ต่ า ง ไ ป จ า ก ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น เช่น 
๑. การเสนอขอแต่งตั้งข้ามต าแหน่ง 
เช่น การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
โ ดยที่ ผู้ นั้ นมิ ได้ ด า ร งต าแหน่ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน 

   ๒. การเสนอขอแต่งตั้งในขณะที่มี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่เป็นไป
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด เช่ น 
ระยะเวลาการปฏิบั ติ หน้ าที่ ใน
ต าแหน่งยังไม่ครบตามหลักเกณฑ์ 
เช่ น การเสนอแต่ งตั้ งต าแหน่ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่

มีชั่วโมงสอน
ประจ า 

ไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต 

และ 
มีความ

ช านาญใน
การสอน 

เสนอเอกสารฯ  
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

และมีคุณภาพดี 

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ ดีมาก 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ 

ดีมาก 

3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ 

ดีมาก 

4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และต าราหรือ
หนังสือ 1 เล่ม 

ดีมาก 

สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สามารถใช้ผลงานดังต่อไปนี้ แทนงานวิจัยตามข้อ 2 - 4 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ ดีมาก 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ ดีมาก 

บทความทางวิชาการ ดีมาก 
รองศาสตราจารย ์ มีชั่วโมงสอน

ประจ า 
ไม่น้อยกว่า 

เสนอเอกสารฯ  
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

และมีคุณภาพดี 

วิธีที่ 1  
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 

 
ดีมาก 

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ 

ดีมาก 



 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง ผลการประเมินการสอน ผลงานทางวิชาการ 
ผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ใน

การประเมินผลการสอน 
ประเภทและจ านวนผลงาน ระดับคุณภาพ 

ในต าแหน่งยั งไม่ครบระยะเวลา 
ที่ ก า ห น ด ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง 
รองศาสตราจารย์ 

    ๓ .  การแต่ งตั้ งต าแหน่ งทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจาก
สาขาวิชาเดิม เช่น การแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดย
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ หรือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกต่างไป
จากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม 

3 หน่วยกิต 
และ 

มีความ
ช านาญ

พิเศษในการ
สอน 

3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม 1 เรื่อง  

ดีมาก 

และ 
4. ต ารา หรือหนังสือ 1 เล่ม 

 
ดีมาก 

ศาสตราจารย์ ต้องมีชั่วโมงสอนประจ า แต่ไม่ต้องมีการ
ประเมินการสอน 

วิธีที่ 1  
1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ที่ต้องเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ หรือ 

 
ดีเด่น 

2. - ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ที่ต้องเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ และ 
   - ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่ต้อง
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ หรือ 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
   - รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง 

ดีเด่น 

และ  
3. ต ารา หรือหนังสือ 1 เล่ม 

 
ดีเด่น 

 



 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง ผลการประเมินการสอน ผลงานทางวิชาการ 
ผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ใน

การประเมินผลการสอน 
ประเภทและจ านวนผลงาน ระดับคุณภาพ 

สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง ที่ต้องเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ 

ดีเด่น 

2. - ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ที่ต้องเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ 
   - ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
   - รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 2 เรื่อง 

ดีเด่น 

และ 
3. ต ารา หรือหนังสือ 2 เล่ม 

 
ดีเด่น 



๒๘ 

 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2.3 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร 
      หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  

2.3.1 คุณสมบัติและองค์ประกอบ คณะอนุกรรมการมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ 
ดังตารางที่ 2.4 

ตารางท่ี 2.4 คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ 

ที ่ คุณสมบัติ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. คณบดีหรื อผู้ แทนของ

คณะที่ผู้ขอสังกัด 
ประธานอนุกรรมการ 1 กรณีที่คณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ 

สามารถมอบอ านาจให้ผู้ที่มีต าแหน่งไม่ต่ า
กว่ารองคณบดี หรือต าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงกว่าต าแหน่งที่ยื่นขอ ท าหน้าที่เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการแทน โดยการ
มอบอ านาจจะต้องท าเป็นหนังสือมอบ
อ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
2. กรณีที่คณบดีเป็นผู้ขอ ให้อธิการบดี
แต่ งตั้ งรองอธิการบดี  เป็ นประธาน
อนุกรรมการแทน 

2. ผู้แทนมหาวิทยาลัย
จ านวน 1 คน   

อนุกรรมการ อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาเลือก 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของ
ผู้ขอ และด ารงต าแหน่ง 
ทางวิ ชาการไม่ ต่ ากว่ า
ต าแหน่งที่เสนอขอ จ านวน 
1 คน   

อนุกรรมการ อธิการบดีแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
คณบดี 

4. รองคณบดี  หรื อผู้ ช่ วย 
คณบดีของคณะที่ ผู้ ขอ
สังกัด จ านวน 1 คน   

อนุกรรมการ 1. กรณีที่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
เป็นผู้ขอ ให้แต่งตั้งรองอธิการบดีเป็น
ประธานอนุกรรมการแทน 
2. กรณีที่คณบดีเป็นผู้ขอ ให้แต่งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่แทน 

5. หั วหน้ าภาควิ ชา หรื อ
หัวหน้าสาขาวิชา หรือ
หัวหน้ากลุ่ มวิชาที่ ผู้ ขอ
สังกัด จ านวน 1 คน 

อนุกรรมการ 1. กรณีที่คณะไม่มีการแบ่งส่วนงาน
ภายในคณะ ให้แต่งตั้งประธานกรรมการ 
บริหารหลักสูตรท าหน้าที่แทน เว้นแต่
กรณีท่ีผู้ขอท าการสอนวิชาในหมวดวิชา 
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ตารางท่ี 2.4 คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ (ต่อ) 

ที ่ คุณสมบัติ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
   ศึกษาทั่วไป ให้แต่งตั้งประธานกรรมการ 

บริหารหลักสูตรที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่แทน 
2. กรณีที่คณบดี เป็นผู้ขอ ให้แต่งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่แทน 
3. กรณีที่หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้า
สาขาวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มวิชา เป็นผู้ขอ 
ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่แทน 

6. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บุคคล หรือผู้ แทนของ
คณะที่ผู้ขอสังกัด 

เลขานุการ  

7. - ผู้ช่วยเลขานุการ  
(ถ้ามี) 

คณบดี อ า จ เ สนอขอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ย 
เลขานุการเพ่ิมได้หนึ่งคน 

 
 ทั้งนี้ กรณีที่อธิการบดีเป็นผู้ขอ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่
เสนอขอจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ราย เป็นคณะอนุกรรมการ  
 

๒.3.2 แนวทางการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
ผลการสอน  

 การประเมินผลการสอน จะต้องมีทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอน และประเมิน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ซึ่งมีแนวทางการประเมินดังนี้ 

  1) แนวทางการประเมินผลการสอน ผู้ขอจะต้องผ่านการประเมินผลการสอนเพ่ือ
ประเมินว่า ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มีความช านาญในการสอน โดยคณะอนุกรรมการ
จะต้องประเมินตามแนวทางการประเมิน ดังนี้ 

  ๑.1) มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอน
ให้ชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วาง
ไว้ โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมี
การอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 

 1.2) มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และติดตามการสอน ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์
จริง หรือใช้ค าถาม เพ่ือให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 
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 1.3) มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนา
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learner) 

 1.4) มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมี
เหตุผลในวิชาที่สอน 

 1.5) มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 1.6) มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ตามความเหมาะสม 

 1.7) มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัย
เหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 

 1.8) มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน 
(interpersonal skill) ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และ
รับความคิดเห็น 

 1.9) มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
 

 2) แนวทางการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผู้ขอ
จะต้องผ่านการประเมินผลการสอนเพ่ือประเมินคุณภาพของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอน ซึ่งต้องมีคุณภาพดี ผู้ขอจึงจะผ่านการประเมิน โดยคณะอนุกรรมการจะต้องประเมินตาม
แนวทางการประเมิน ดังนี้ 

 2.1) ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา 
 2.2) ความครอบคลุมรายวิชา หรือหัวข้อภาระงานสอน 
 2.3) การจัดล าดับเนื้อหา 
 2.4) รูปแบบในการเขียน 
 2.5) การศึกษาค้นคว้าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
 2.6) ความถูกต้องในการใช้ภาษา 
 2.7) การเสนอแนวคิดของตนเอง 
 2.8) คุณค่าของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
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2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
      และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
        2.4.1 คุณสมบัติและองค์ประกอบ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอ านาจของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง ซึ่งต้องคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย และไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยแล้ว (เกษียณอายุราชการ) รวมทั้งต้องมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ส าหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลงานที่เสนอขอ ส าหรับ
องค์ประกอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นดังนี้ 
 1) ประธานกรรมการ  ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่อยู่ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ผู้ขอเสนอ 
 2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธีปกติ และวิธีพิเศษจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แตกต่างกันดังตารางที่ 2.4  
 3) เลขานุการ  จ านวน 1 คน ซึ่งมาจากผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ตารางท่ี 2.5  จ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ต าแหน่ง 
จ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  

การขอก าหนดต าแหน่ง
โดยวิธีปกติ 

การขอก าหนดต าแหน่ง
โดยวิธีพิเศษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 - 5 คน อย่างน้อย 5 คน 
รองศาสตราจารย์ 3 - 5 คน อย่างน้อย 5 คน 
ศาสตราจารย์ 3 - 5 คน อย่างน้อย 5 คน 

 
  กรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอ
ขอ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย (เกษียณอายุ
ราชการ) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกรณีผู้ขอเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
จะต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป และกรณีผู้ขอเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเป็น
ราย ๆ ไป เช่นกัน 
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  กรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม อาจมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท าหน้าที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ิมเติมได้ ไม่ เกิน 2  คน โดยกรณีผู้ ขอเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จะต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้  ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป 
และกรณีผู้ขอเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป เช่นกัน 
    
 2.4.2 การพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
 การพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถด าเนินการได้
ดังนี้ 

1) ระยะเวลาการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยมีการก าหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันตามระดับต าแหน่งที่เสนอขอ ดังตารางที่ 2.5 

 

ตารางท่ี 2.6  ระยะเวลาการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ต าแหน่ง 
ระยะเวลาการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 45 วัน 
รองศาสตราจารย์ 60 วัน  
ศาสตราจารย์ 90 วัน 

 
2)  การ พิจารณาผลงานทางวิ ชาการต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  และ 

รองศาสตราจารย์ ที่ผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกรายปรากฏว่า คุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการของผู้ขออยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ให้ถือเอาผลการประเมิน
ดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ แต่กรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกกรณ ี 

3) การประชุมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เกณฑ์
การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดย
วิธีพิเศษ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง 
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4) กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ผู้ขอต้อง
ด าเนินการภายใน 90 นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และผู้ขอสามารถแก้ไขผลงานทางวิชาการได้อีกครั้ง กรณี
ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาแล้วมีความเห็นให้แก้ไขผลงานทางวิชาการได้ 
ซ่ึงไม่เกิน 90 นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  5) กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกัน
กับท่ีได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้ผลการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้น
ใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้
ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการให้
ชัดเจนด้วย 
 

2.5 ผลงานทางวิชาการ 

      2.5.๑ ค านิยม รูปแบบ การเผยแพร่ และเกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ  
  ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอใช้เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
  1. ผลงานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ได้แก่ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอน แบบที่ 1 และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ 2  

  2. ผลงานที่ใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ 
      กลุ่มท่ี 1 งานวิจัย  
      กลุ่มที่ 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 10 ประเภท (ผลงานวิชาการเพ่ือ

อุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนา
นโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา งานแปล พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการใน
ลักษณะเดียวกัน ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิชาการสร้างสรรค์ด้าน
สุนทรียะ ศิลปะ สิทธิบัตร และซอฟต์แวร์)  

      กลุ่มท่ี 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
      กลุ่มท่ี 4 ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 

  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท มหาวิทยาลัยใช้ค านิยม รูปแบบ การเผยแพร่ 
และเกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
ก าหนด ดังนี้ 



๓๔ 

 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 1) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ ๑ มีค านิยาม รูปแบบ และการ
เผยแพร่ ดังนี้ 
  นิยาม   
  ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชา
หนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ
จดัเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 

 รูปแบบ   
  เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และ อาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมข้ึนอีกก็ได้ เช่น 
รายชื่อบทความหรือ หนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบ
เสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อ่ืน ๆ ซึ่งมีการอ้างอิง 
แหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

  การเผยแพร่  
  อาจเป็นเอกสารที่จดัท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มหรือเป็น สื่ออ่ืน ๆ อาทิ 
ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว 
 
  2) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบท่ี ๒  มีค านิยาม รูปแบบ และ
การเผยแพร่ ดังนี้ 
  ค านิยาม   
  ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่
สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอน อย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอน จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญ ของผู้เรียน
ที่น าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียน ในวิชานั้น ๆ 

  รูปแบบ   
  เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการ
สอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ พอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้น เช่น รายชื่อ
บทความ หรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง 
(tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ 
แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพ่ือขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมท่ีทันสมัย
และถูกต้องตามกฎหมาย 
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  การเผยแพร่  
  ต้องได้รับการจดัท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่
แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว 
  
 3) งานวิจัย  มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ดังนี้ 
  ค านิยาม  
  ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีท่ีมาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือ
ข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน) หรือการน าวิชาการนั้นมาใช้
ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์ 

  รูปแบบ  อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
  ๑) รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(research  process) อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรม ปริทัศน์ 
โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าได้น าความรู้จากงานวิจัยมา
ตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 

  ๒) บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ
และสั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

 ๓) ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 

  การเผยแพร่    
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน

คุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

  ๑) เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ๒) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 
  ๓) น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึง
ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค า หรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อนการ
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เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

๔) เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้ เผยแพร่ไป
ยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับ
ทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้าง
เท่านั้น 

   ๕) เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวง
วิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น  
มาแก้ไข ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ  
ให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

  ลักษณะคุณภาพ 
   ระดับดี คือ งานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธี
วิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
   ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
   ๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างาน
เดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
   ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แพร่หลาย 
   ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
  ๑. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่งและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เป็นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 
หรือเกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน 
  ๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 
 
 



๓๗ 
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  4) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 10 ประเภท ประกอบด้วยผลงานดังนี้ 
  4.1) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะ
คุณภาพ ดังนี้ 
  ค านิยาม   
  ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาหรือการแก้ปญัหาของอุตสาหกรรม 

  รูปแบบ    
  จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้ 
    ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
    หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 
    ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
    ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวข้องมาใช้ 
    ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
    ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของ
ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทัง้วงการอุตสาหกรรมนั้น 
    ค าอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลับมาใช้ในการ
เรียนการสอน เช่น การเขียนต ารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ หรือปญัหาพิเศษของนักศึกษา 

  การเผยแพร่  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    ๑) บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการ

ประชุมวิชาการท่ีมีหนังสือประมวลบทความ (proceedings) และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่ง
ร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
ดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 

 



๓๘ 
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  ๒) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหา
ตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

  ๓) เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบ มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

  ๔) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหา
หรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐาน
แสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

   ๕) รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกท่ีแสดงถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การวิจัย หรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสาร
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

  ลักษณะคุณภาพ 

  ระดับดี  คือ มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหา
หรือความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่ประจกัษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น 
  ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็น
ตัวอย่างในการแก้ปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่าง
เป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
  ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม หรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 
  4.2) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ มีค านิยาม 
รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ดังนี้ 
   ค านิยาม  
  ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจยัเชิงทดลองหรือการ
วิจยัและพัฒนา  มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือแกไ้ขปัญหาด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยค าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานส าคัญ ได้แก่ (๑) สภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผลหรือความเชื่อที่ผู้สอนใช้



๓๙ 
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ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงาน
ประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ 
กิจกรรมใหม่หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ในการเรียนการสอน และ (๓) 
กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง แสดงผลในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ผู้เรียนในทิศทางทีพึ่งประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน 

  รูปแบบ    
        ๑) ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจยั หรือ 
        ๒) ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมี
การอธิบาย แนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท าเป็นเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  การเผยแพร่  
        ๑) เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
        ๒) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพัฒนา การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 
        ๓) เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ทัง้นี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        ๔) เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
ระดบันานาชาติที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 
        ๕) เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ค าอธิบายแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลทีเ่กิดกับผู้เรียน 

  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับดี คือ  
  ๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่
ปรับจากแนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่ 
  ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาที่ พัฒนาขึ้นน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง 
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  ระดับดีมาก   
 ๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 
  ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ กับ
การพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่ืนได้ 
  ๓. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน
การสอนทีม่ี impact factors 
  ระดับดีเด่น  
  ๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ  
  ๒. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/ 
งานการศึกษา หรืองานประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 
 

  4.3) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ มีค านิยาม รูปแบบ  
การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ดังนี้ 
  ค านิยาม  
  เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการ
ด้านอ่ืน อันน าไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด หรือเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการน านโยบายนั้นไปปฏิบั ติ เพ่ือให้ภาครัฐน าไปใช้ก าหนดนโยบาย 
กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด ทั้งนี้ เพ่ือแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อ
สาธารณะไม่ว่าระดบัชาติ ท้องถิ่น หรือนานาชาติ 

  รูปแบบ    
  จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นที่ต้องการ
แกไ้ข โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามหลักวิชาการ ทัง้นี้โดย
มีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด เป็นผลผลิต (output) รวมทัง้มีการคาด
การผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติด้วย 
  การเผยแพร่  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
        ๑) ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อม
ค าอธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น ๆ ทั้งได้มีการน าไปสู่
การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
         ๒) ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
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  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับดี คือ เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูล หรือ
เหตุผลสนับสนุน ซึ่งแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
  ระดับดีมาก  คือ เป็นเกณฑ์ เดียว กับระดับดีแต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่
ครอบคลุม การแก้ปัญหา หรือพัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย 
ร่างแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง 
  ระดับดีเด่น  คือ เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิง 
อภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคม หรือได้รับการน าไปใช้ โดยผู้รับผิดชอบ ในนโยบายสาธารณะนั้น 
และเกิดประโยชน์ 
 
  4.4) กรณีศึกษา (Case Study) มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะ
คุณภาพ ดังนี้ 
 ค านิยาม  
        งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษา
เพ่ือใช้ในการสอน (Teaching Case study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ตามหลัก
วิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอื่น ๆ น ามาประกอบการตัดสินใจและก าหนดทางเลือกในการ
แก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรม
ของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการ
ตัดสินใจ ตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ  
        จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนให้เป็นไป
ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

  รูปแบบ    
  เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน 
(Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า 
เนื้อหา และบทส่งท้าย 

  การเผยแพร่     
  เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยต้องมี 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือ
แหล่งรวบรวมกรณีศึกษาท่ีมีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 
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  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับด ีคือ   

  ๑. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา บทส่งท้าย
รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ 
  ๒. เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
  ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องเป็นกรณีศึกษาที่มีการ
เสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่าง
กว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างแพร่หลาย 
   ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
  ๑. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมี
ผู้ศึกษามาก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซ้ึง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 
  ๒. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพ  
ที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

  4.5) งานแปล มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ดังนี้ 
  ค านิยาม  
  งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อน ามา
แปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็น
ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
  การเผยแพร่     
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
        ๑) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
        ๒) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ   
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        การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน  
        ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่
สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนกรณีท่ีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมี
มติให้ปรับปรุง งานแปลซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื่อได้แก้ไข 
ปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องน างานแปล
ดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
        กรณีท่ีได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี 
ก.พ.อ.ก าหนด การน างานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อน ามาเสนอ ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงานแปลที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับดี คือ เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทน า
ของผู้แปล ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารทีแ่ปล 
  ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และต้องมีการใช้ภาษาท่ีสละสลวย 
และอ่านเข้าใจง่าย 
  ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่
แสดงความรู้ความเข้าใจของผู้แปลในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพ่ิมเติม
ของผู้แปลใส่ไว้ในบทน า หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี 
 
  ลักษณะคุณภาพ (ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 
  ระดับดี คือ เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทาง
ความคิดหรือวัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา 
วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย มีการให้
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค 
  ระดับดีมาก  

  เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทาง
ความคิดหรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก  
มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที ่



๔๔ 

 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสม
ทัง้ในระดับจุลภาคและมหภาค 
  ระดับดีเด่น  

  ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก 
โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 
  ๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 
  ๒. เป็นงานทีแ่ปลอยู่ในระดับทีพึ่งยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
  ๓. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการ
บุกเบิกทางวิชาการ 
 
  4.6) พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม 
(directory) และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะ
คุณภาพ ดังนี้ 
  ค านิยาม  
  งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ใน
ลักษณะอ่ืน ๆ อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะ
ล่าสุดทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมค า หรือหัวข้อ หรือหน่วย
ย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีค าน าที่ชี้แจง หลักการ หลักวิชา หรือ
ทฤษฎีที่น ามาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวม หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตาม
หน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นค าในกรณีท่ีจ าเป็น 

 การเผยแพร่     
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 

โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 
        ๑) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
        ๒) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สี่เดือน 

 
 

 



๔๕ 
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  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับดี คือ เป็นงานอ้างอิงที่ ให้ความรู้ พ้ืนฐานอันถูกต้องและทันสมัย 
ครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างขวางตามท่ียอมรับกันในวงวิชาการ 
  ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่
ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ 
  ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีการชี้ทางให้ผู้ อ่าน 
หรือผู้ใช้เกิดความคิดเชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 
 4.7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค านิยาม รูปแบบ การ
เผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ดังนี้ 
  ค านิยาม  
  ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการ
สร้างสรรค์ พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน 
วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืน ๆที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น ๆ 

  รปูแบบ     
  ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึง
แนวคิดในการวิจัย ค้นคว้าและพัฒนางานนั้น ๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบ
คุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพ
ของการน าไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการน าไปใช้ในแง่เศรษฐกิจ
หรือสังคม 

  การเผยแพร่     
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้     
        ๑) การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ       
       ๒) เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
       ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า  
สี่เดือน 



๔๖ 
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  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับดี คือ เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิง
วิชาการ มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพใน
การส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง 
  ระดับดีมาก คือ เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้
ความรู้เชิงวิชาการมากขึ้น มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไป
ใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 
  ระดับดีเด่น คือ เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้
ความรู้เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติโดด
เด่น และมีศักยภาพสูงในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ในแนวทางหรือ
รูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 
  
  4.8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และ
ลักษณะคุณภาพ ดังนี้ 
  ค านิยาม  
  ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา 
จริยธรรม หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ ของเจ้าของผลงาน 
มีการน าเสนอพร้อมค าอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมาย
และคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี  
ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอ่ืน ๆ 

  รูปแบบ    
  งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ
ความคิด เชิงทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูลและข้อ
วินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน  

  การเผยแพร่     
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 
        ๑) วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่
โดย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 



๔๗ 
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        ๒) การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะการ
บันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
        ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า  
สี่เดือน 
  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับดี คือ เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้ประพันธ์สามารถ อธิบาย
หลักการและกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีสื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี 
  ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์
เด่นชัดต่อวรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ (creative writing) และการศึกษา
ศิลปะแขนงนั้น ๆ 
  ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานที่สร้างมิติใหม่ใน
ด้านการสร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์ (creative writing) และ
การศึกษาศิลปะ 
 
  4.9) สิทธิบัตร (patent) มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ 
ดังนี้ 
  ค านิยาม  
  สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

  รูปแบบ  อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        ๑) มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็น
ว่าเป็น ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 
        ๒) ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดง
ถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย 

  การเผยแพร่    
  มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับดี คือ เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัย
หรือพัฒนาต่อยอด 



๔๘ 
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  ระดับดีมาก คือ เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามี
ผู้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ 
  ระดับดีเด่น  คือ เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามี
ผู้น าไปใช้ ประโยชน์ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิง
สาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
 
  4.10) ซอฟต์แวร์ (software) มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะ
คุณภาพ ดังนี้ 
  ค านิยาม  
  หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มี
หลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์ หลักวิชา เพ่ือประโยชน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
        ๑) การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธี
เชิงตัวเลข (numerical method) หรือการด าเนินงานลักษณะ engineering design ซึ่งเป็นการปรับปรุง
กระบวนการออกแบบโดยตรง 
       ๒) งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูล
ต้นฉบับ (source code) เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี
นัยส าคัญ 
        ๓) โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพ่ือให้
สอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุง
ระบบหรือส ารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้น าเข้ามาเพ่ือทดแทน
ระบบเดิมเพียงอย่างเดียว 
        ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 

  รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        ๑) มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้
งาน หลักการของวิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน เพ่ือ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชา ได้อย่างไร ในแง่ใด 
        ๒) ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดง
ถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย 
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  การเผยแพร่    
  มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ 
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับดี คือ เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทกุข้ันตอน ถูกต้อง เหมาะสมตาม
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
  ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดับดี และต้อง 
  ๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ ใหม่ที่ลึกซึ้ง
กว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว 
  ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ได้
อย่างแพร่หลาย 
  ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้
งานอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ 
 
  5) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ 
ดังนี้ 
  ค านิยาม  
        ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดย
ประจักษ์ต่อสาธารณะ  
        ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
ทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้ เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนัก
และการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

  รูปแบบ     
  จดัท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็น
ว่า เป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิด 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลาย
สาขาวิชา และสามารถน าไปอ้างอิงได้โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็น ต่อไปนี้ 
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   การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
    การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

   การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
   ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
   การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว 
   การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
   การสรุปแนวทางการธ ารงรักษาหรือการน าไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา 

        ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ จดหมาย
ยืนยันถึงผลประกอบการก าไรหรือความเอ้ืออ านวยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ภาค
ประชาสังคม ที่ได้รับผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

  การเผยแพร่     
  ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่
และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับ
ผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สามารถใช้
อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

  ลักษณะคุณภาพ 

  ระดับดี คือ มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความ
ต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการ
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ มีการ
ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิด
การพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนนั้น 
  ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน ามาใช้เป็นตัวอย่างใน
การแก้ไขปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่
ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
  ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่าง
กว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 
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 6) ต ารา  มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ดังนี้ 
  ค านิยาม  
        งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  
ซึ่งเกิดจากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษา  
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง  
ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการ
เขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่ อันเป็นความรู้ส าคัญที่มีผลให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ 
       เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
        ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอ
ขอ ต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
        ผลงานทางวิชาการท่ีเป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึง
ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและ  
ท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น  
        หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน
ไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็นต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา 

  รูปแบบ     
  เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์  
การสรุป การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจนโดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

  การเผยแพร่     
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวช้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 
        ๑) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
        ๒) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม , e-
learning, online learning 
        ๓) การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
 



๕๒ 

 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

        การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้นจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
        ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะหรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวช้องกับสาขาวิชานั้น 

  ลักษณะคุณภาพ 

  ระดับดี คือ เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมี
แนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
  ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
  ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจยัของผู้เขียนที่เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
  ๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
  ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
  ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์
ความรู้ใหม ่(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
  ๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
 
 7) หนังสือ  มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ดังนี้ 
  ค านิยาม  
        งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและ
ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็น
แกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ 
ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชา
นั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนด
ของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการ เรียนการ
สอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  
        เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอ 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 



๕๓ 

 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

        หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน 
ไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้ 

 รูปแบบ     
  เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์การสรุป การอ้างอิง
บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือ
กรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
        ๑) เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบ
เรียงขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริม
ปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
        ๒) เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้ เขียนหลายคน (book 
chapter) โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจ  
ในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท าให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
อย่างชัดเจน 
          จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

  การเผยแพร่     
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน  
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
        ๑) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
        ๒) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
        ๓) การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
        การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
        กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด การน าหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในหนังสือเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 



๕๔ 

 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 ลักษณะคุณภาพ 

  ระดับดี คือ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมี
แนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
  ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจยัที่เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
  ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
  ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
  ๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 
 8) บทความทางวิชาการ  มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ดังนี้ 
  ค านิยาม  
        งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพ่ือ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  
มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่าง
ชัดเจนด้วย 

  รูปแบบ       
  ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ
วิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ ์

  การเผยแพร่    
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 



๕๕ 

 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

        ๑) เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        ๒) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ 
        เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความ
วิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครัง้หนึ่ง จะกระท าไม่ได้ 

 ลักษณะคุณภาพ 

  ระดับดี คือ เป็นบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และ
ทันสมัย มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีและต้อง 
  ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๒. สามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
  ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมากและต้อง 
  ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

     2.5.2 ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จะต้อง
เสนอผลงานทางวิชาการท่ีมีลักษณะการมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้ 
   1) ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็น
เจ้าของและเป็น ผู้ด าเนินการเอง 

 2) ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
 2.1) ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น 
 2.2) ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
   (ก) ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
  (ข) ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจยั รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง 



๕๖ 
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 กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีผลงานวิจัยหลายเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน และ
ท าหน้าที่เป็น Corresponding Author ในบางเรื่อง แต่ไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องใดเลย นั้น 
ตามค านิยามหรือความหมายของผู้ด าเนินการหลักตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. อ. ก าหนด ไม่ได้ครอบคลุม
ถึงผู้ที่ท าหน้าที่ Corresponding Author ด้วย ซึ่งต่อมาได้มีการพิจารณาว่ากรณีที่ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ และไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการหลัก แต่หากผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งมีบทบาทหน้าที่เป็น Corresponding Author ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกลุ่มงานนั้นๆ ก็อาจ
พิจารณาว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ เนื่องจาก Corresponding Author เป็นผู้ที่ทราบข้อมูล
ทั้งหมดในการท าผลงานวิจัยเรื่องนั้นๆ โดยมีหน้าที่เขียน ตรวจสอบ และแก้ไขบทความวิจัย จึงเป็นผู้ที่
มีความส าคัญเช่นเดียวกับผู้ด าเนินการวิจัยหลัก (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๖, น. ๑๙) 
  (ค) ในกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้ขอจะต้อง
เป็นผู้ด าเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงาน 
รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

  ชุดโครงการวิจัย (RESEARCH PROGRAM) หมายถึง แผนงานวิจัยที่ถูกก าหนด
ขึ้นโดยประกอบด้วยโครงการวิจัย (Research Project) หลายๆ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการ
ด าเนินการเป็นคณะวิจัยไปพร้อม ๆ กัน และแต่ละโครงการมีหัวหน้าโครงการหรือหัวหน้าคณะวิจัย
ของตน การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน แต่ทุกโครงการ
จะต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกัน 
หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการศึกษาที่สามารถตอบปัญหาได้ครบวงจร โดยปกติจึงมีลักษณะบูรณาการ
มากกว่า ๑ สาขาวิชา กรณีนี้ ผู้ขอจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในทุกโครงการ แต่จะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในบางโครงการของชุดโครงการวิจัยนั้นอย่างน้อย ๑ เรื่อง และผู้ขอต้องมีปริมาณ
ผลงานรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

 
 

   
 

 นาย ข เสนอผลงานวิจัยเป็นชุดโครงการ ประกอบด้วยงานวิจัยจ านวน ๕ เรื่อง 
นาย ข เป็นผู้ด าเนินการวิจัยหลักในเรื่องที่ ๑ มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๔๐ และเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
งานวิจัยเรื่องที่ ๓ และ ๔ ร้อยละ ๓๐ และร้อยละ ๒๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 2.2 การเสนอผลงานวิจัยท่ีเป็นชุดโครงการ 



๕๗ 

 

   

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  (ง) ในกรณีงานวิจยัที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ
หลักและมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

  งานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน เป็นผลงานวิจัยที่ด าเนินการโดยนักวิจัย
ที่เป็นผู้ด าเนินการหลักคนเดียวกัน และได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ิมขึ้นจากผลงานวิจัยเดิมที่ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เพ่ือให้ได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่ท าให้เกิดความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งขึ้น หรือเกิด
ประโยชน์กว้างขวางขึ้น 

 

   
 

นาย ค เสนอผลงานวิจัยจ านวน ๕ เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องเป็นงานที่ศึกษาวิจัยในหัวข้อเดียวกัน 
และแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการศึกษาค้นคว้าที่ได้ต่อยอดจากผลการศึกษาของงานวิจัยดังกล่าว 
ท าให้เกิดความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือเกิดประโยชน์กว้างขวางขึ้นตามล าดับ โดยนาย ค จะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในผลงานวิจัยทุกเรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 
  2.3) ผู้ด าเนินการหลัก หมายถึง  
  (ก) ผู้ด าเนินการหลักในงานวิจัย (principal research/ investigator) หมายถึง 
บุคคลซึ่งมีบทบาทและความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุป
ผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว
ด้วยก็ได้ 
  (ข) ผู้ด าเนินการหลักในต ารา หนังสือ หรือผลงานอ่ืน (main author) หมายถึง 
บุคคลซึ่งมีบทบาทและความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบงานวิชาการนั้น ก าหนดโครงร่างเนื้อหา
สาระส าคัญของงานและท าหน้าที่บรรณาธิการเนื้อหาสาระและรูปแบบในการน าเสนอ รวมทั้ง
ประสานงานการเผยแพร่งานวิชาการดังกล่าว 
  ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (Corresponding author) หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการ
ติดต่อประสานงานและให้ค าชี้แจงทางวิชาการ แก่กองบรรณาธิการของวารสารที่เผยแพร่ผลงานนั้น 

3) กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มี
การบูรณาการหลายสาขาวิชา ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ 
โดยมีบทบาทใน ขัน้ตอนการท างานอย่างน้อย ๓ ขัน้ตอน คือ 

ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม  
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม  
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง  
ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของ

ผู้ร่วมงานทุกคนและบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง 

ตัวอย่างที่ 2.3 การเสนองานวิจัยท่ีด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน 



๕๘ 
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4) ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยมีชื่อผู้ใด 
ระบุเป็นเจ้าของผลงานผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อย
ขึน้อยูกั่บ ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ 

5) กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เผยแพร่ อันเป็นผลมาจาก
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผู้นั้นต้องเป็น 
ผู้ริเริ่ม ก ากับดูแล และมีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการอาจใช้ผลงานทางวิชาการดงักล่าวได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕0 

 
     2.5.3 การรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จะต้องมี
การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผู้ร่วมงานหลายคนจะต้อง
ให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้น ร้อยละเท่าใด รวมทั้ งระบุ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อ ผู้ร่วมงานให้ลงนาม
รับรองได้ครบทุกคนให้ด าเนินการดังนี้ 

๑) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงาน
ทุกคน และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน 

 ๒) กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ 
ให้มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้ งชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว 

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได ้

หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความ
เป็นจริง จะถือว่าการกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจะต้องสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยต่อไป 
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      2.5.4 การก าหนดสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จะต้อง
ก าหนดชื่อสาขาวิชาพร้อมรหัส 4 หลัก และสามารถก าหนดชื่ออนุสาขาวิชาพร้อมรหัส 6 หลัก ซึ่งการ
ระบุชื่ออนุสาขาวิชาสามารถระบุได้มากกว่า 1 ชื่อ แต่ต้องเป็นชื่ออนุสาขาวิชาภายใต้สาขาวิชา
เดียวกัน โดยสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด สามารถแบ่งเป็นกลุ่มวิชาได้ดังนี้ 
 1) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
 2) วิศวกรรมศาสตร์ 
 3) สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 4) เทคโนโลยี 
 5) แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 6) การแพทย์อ่ืน 
 7) ทันตแพทยศาสตร์ 
 8) เภสัชศาสตร์ 
 9) สาธารณสุขศาสตร์ 
 10) พยาบาลศาสตร์ 
 11) สหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ 
 12) สัตวแพทยศาสตร์ 
 13) เกษตรศาสตร์ 
 14) วนศาสตร์ 
 15) สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 16) ประมง 
 17) สังคมศาสตร์ 
 18) บรรณารักษศาสตร์ 
 19) ศึกษาศาสตร์ 
 20) นิติศาสตร์ 
 21) การบัญชีและบริหารธุรกิจ 
 22) มนุษยศาสตร์ 
 23) วิจิตรศิลป์ 
 24) ประยุกต์ศิลป์ 
 25) ภูมิภาคศึกษา – Regional Studies 
 26) พ้ืนที่ศึกษา – Area Studies 
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 27) ชาติพันธุ์ศึกษา – Ethnic Group Studies 
 28) อ่ืน ๆ 
 
 ทั้งนี้ ชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาบางรายการ อาจมีเลขรหัสเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกได้
มากกว่าหนึ่งชื่อ ให้ก าหนดสาขาวิชาโดยเลือกระบุเพียงชื่อใดชื่อหนึ่ง 
 

  

   รหัส   สาขาวิชา 
    6501 – ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา หรือครุศาสตร์ (Education) 
    ให้เลือกระบุสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ 
    สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501)  หรือ 
     สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501)  หรือ 
    สาขาวิชาครุศาสตร์ (รหัส 6501)   
 
     2.5.5 รายช่ือวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

 กรณีท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งเผยแพร่งานวิจัยในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
และเผยแพร่บทความทางวิชาการในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ นั้น จะต้อง
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.  ก าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of 
Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse 

 ๒) ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร (Thai Journal Citation Index 
– TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ 
 

2.6 วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   2.6.1 กรณีท่ีคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการรับเรื่อง ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่เลขานุการ
คณะกรรมการได้รับเรื่อง  
   2.6.2 กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (ยกเว้น ผลงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการจะน ามาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้) ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ เลขานุการ
คณะกรรมการได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ 

ตัวอย่างที่ 2.4 การก าหนดชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาภายใต้รหัสเดียวกัน 
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   2.6.3 กรณีที่มีการส่งผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และ
หลักฐานความเป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการเพ่ิมเติม ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ เลขานุการ
คณะกรรมการได้รับผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐาน
ความเป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการเพ่ิมเติมนั้น ๆ 
   2.6.4 กรณีผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่มีหนังสือจากบรรณาธิการวารสารทาง
วิชาการรับรองว่าจะเผยแพร่ให้ได้เมื่อใด ในวารสารฉบับใด และเลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่องไว้
พิจารณาก่อน หากผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการเรื่องนั้นได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าผลงานนั้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือวันที่เลขานุการคณะกรรมการได้รับผลงานฉบับเผยแพร่แล้ว  
   2.6.5 กรณีผู้ขอยื่นเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และต่อมาได้รับอนุมัติ
ให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือลาประเภทอ่ืนๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) หากได้รับการ
พิจารณาว่าคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 
จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่ เลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่อง และก่อนวันที่ได้รับ
อนุมัติให้ลา 
    ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมในระหว่างการลา 
จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ 
   2.6.6 กรณีที่ผู้ ขอยื่นเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และเลขานุการ
คณะกรรมการได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนวันที่เกษียณอายุราชการลาออกจากราชการ โอนไปรับ
ราชการในหน่วยงานอ่ืน หรือถึงแก่กรรม หากบุคคลนั้นได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ได้ไม่ก่อนวันทีเ่ลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่อง หรือได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ 
หรือได้รับผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม หรือได้รับผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับเผยแพร่ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ วันที่แต่งตั้งดังกล่าวต้องเป็นวันที่ผู้นั้นยังมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

2.7 หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินการ 
      ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยได้ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการ
ด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ไว้ดังนี้ 
  2.7.1 ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการไว้ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ. 2559 ดังตารางที่ 2.7 
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ตารางท่ี 2.7 อัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการ 
อัตราเบี้ยประชุม 
(บาท:คน:ครั้ง) 

1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
    1.1 ประธานกรรมการ 3,000 
    1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) 2,000 
    1.3 เลขานุการ 1,000 
    1.4 ผู้ชว่ยเลขานุการ 500 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    2.1 ประธานกรรมการ 1,500 
    2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) 1,000 
    2.3 เลขานุการ 300 
3. คณะอนุกรรมการ 
    3.1 ประธานกรรมการ (บุคคลภายใน) 1,000 
    3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) 1,000 
    3.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายใน) 500 
    3.4 เลขานุการ 300 
    3.5 ผู้ชว่ยเลขานุการ 200 

 
 2.7.2 ค่าตอบแทน  การประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
การประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารหลักฐานที่ ใช้ ในการประเมินผลการสอนของ
คณะอนุกรรมการ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดค่าตอบแทนไว้ดังตารางที่ 2.8  
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ตารางท่ี 2.8  อัตราค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนของ

คณะอนุกรรมการ 

ต าแหน่งที่ประเมิน 
อัตราค่าตอบแทน 
(บาท:คน:ครั้ง) 

1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    1.1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 2,000 
    1.2 รองศาสตราจารย์ 3,000 
    1.3 ศาสตราจารย์ 5,000 
2. คณะอนุกรรมการ 
    2.1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 2,000 
    2.2 รองศาสตราจารย์ 2,500 
    2.3 ศาสตราจารย์ 3,000 

 
 2.7.3 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าท่ีพัก ค่ารถรับจ้าง เป็นต้น ให้เป็นไป
ตามระเบียบทางราชการ  
 

2.8 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
8.1 ประกาศ ก.พ.อ. 

1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

2) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

  3) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 
 4) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

 
 



๖๔ 
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8.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
8.3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการสอน เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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บทที่ 4 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 

 
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นการ
ปฏิบัติงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากมาย 
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านั้น รวมทั้งต้องสั่งสม
ประสบการณ์ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และปราศจาก
ข้อผิดพลาด แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้
จากปัญหา อุปสรรคนั้น ๆ และเกิดเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป ดังนั้น บทที่ 4 นี้ 
จะเป็นการรวบรวมปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการ
กลั่นกรองจากประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้จัดท าคู่มือ  
 
4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา  
 ผู้จัดท าคู่มือได้สรุปปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ที่เก่ียวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ล าดับ
ที ่

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการบ่อย และ
หลักเกณฑ์มีความซับซ้อน มีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก ท าให้ยากต่อการด าเนินงาน 
และการสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของคณะ และ
คณาจารย์ผู้ ขอ และยังมีปัญหาอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์ เช่น  
   1) คณาจารย์ผู้ขอไม่ทราบว่าผลงาน
ทางวิชาการของตนเป็นผลงานประเภทใด 
เช่น บทความวิจัย หรือบทความทาง

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น
ปัญหาที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการในสังกัด
ส านั ก งานปลั ดกระทรวงการ อุดมศึ กษ า 
วิ ท ย าศ าส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะน วั ต ก ร รม  ที่ มี
ค ณ ะก ร รม ก า รข้ า ร า ช ก า รพ ล เรื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่ ในการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอก าหนด
ต าแห น่ งท างวิ ช าก าร เป็ น ม าต รฐ าน ให้
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ปฏิบัติตาม นอกจากนี้



๑๑๗ 
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วิชาการ ต าราหรือหนังสือ เป็นต้น   
   2) ผู้ขอในสาขาวิชาอ่ืน ๆ นอกจาก
สาขาวิช าทางด้ านสั งคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ยังมีความเข้าใจว่าบทความ
ทางวิชาการยั งสามารถใช้ ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได ้
   3) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของคณะ
ต่าง ๆ ที่เป็นต้นทางในการด าเนินการด้าน
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการขาด
ความรู้ค วาม เข้ าใจในการตรวจสอบ
เอกสารการขอก าหนดต าแห น่ งทาง
วิชาการ และไม่มีความเข้าในรายละเอียด
เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ เช่น การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือประเภท
ของผลงานทางวิชาการ เป็นต้น รวมทั้ง
ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ
เอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

  

ปัญหาดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่ งที่ท าให้ เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของคณะและ
คณาจารย์ผู้ขอ ดังนั้น อาจมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ดังนี้  
   ๑ ) อาจจะมีการก าหนดให้ มี การอบรม
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการชี้แจง 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ขอก าหนดต าแหน่ งท างวิ ช าการที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
   ๒) มีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ที่ เกี่ยวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมทั้งการ
จัดท าเอกสารเอกสารหลักฐาน และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่บริหารงาน
บุ คคลของคณ ะเป็ น ระยะ เนื่ อ งจาก เป็ น
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของคณะ จะได้
ถ่ายทอดต่อคณาจารย์ผู้ขอด้วย 
   ๓ ) มี ก ารป ระช าสั ม พั น ธ์ ห รื อ สื่ อ ส า ร
หลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องในเว็บ ไซต์กองการ
เจ้าหน้าที่  และแจ้งเวียนไปยังคณะต่าง ๆ 
ร ว ม ทั้ ง อ า จ จ ะ มี ก า ร ป รั บ รู ป แ บ บ ก า ร
ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารในรูปแบบที่ง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ 
   4 ) ป รับป รุ งข้ อมู ล ใน เว็บ ไซต์ กองการ
เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการให้ เป็นหมวดหมู่และ 



๑๑๘ 
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ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล เช่น หมวดหลักเกณฑ์ 
ต่าง ๆ (แยกเป็นประกาศ ก.พ.อ. ข้อบังคับและ
ประกาศของมหาวิทยาลัย) หมวดแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งมีการรวบรวมหนังสือ
ตอบข้อหารือที่ เกี่ยวข้องกับการขอก าหนด
ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของคณะและ 
ผู้ขอได้ศึกษาเพ่ิมเติม 

๒. ปั จจุบั น ก.พ.อ. ได้ ออกประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่  24 
มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา และได้มีการ
ออกประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 
2563 โดยก าหนดให้ผู้ขอสามารถยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้เป็นระยะเวลา  
2 ปี คือตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 
ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คู่ขนานกับ
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2563 ดั งนั้ น 
มหาวิ ทยาลั ยจึ งต้ องด าเนิ นการออก
ข้อบั งคับและประกาศมหาวิทยาลั ยที่
เกี่ ยวข้ องให้ แล้ ว เสร็ จ  เพ่ื อใช้ ในการ
ด า เนิ น งาน ต่ อ ไป  รวมทั้ งต้ อ งแก้ ไข
แบ บ ฟ อร์ ม ต่ า ง ๆ  ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น  

เนื่องจากเป็นปัญหาที่อยู่เหนือการควบคุมของ
ผู้ปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า
ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งแก้ไขแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นปัจจุบัน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอ นอกจากนี้ 
ผู้จัดท าคู่มือยังต้องศึกษาประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
พ .ศ . 2563  โดยละเอียด เพ่ื อ ใช้ ในการ
ด าเนินงาน และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
บริหารงานบุคคลของคณะและผู้ขอ 



๑๑๙ 
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แบบ ก.พ.อ. 03 แบบรับรองการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการบางประเภท เป็นต้น 

3. ผู้ขอ และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของ
คณ ะ ยั งขาดความรู้ความเข้ าในการ
ตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการ โดยให้ใช้โปรแกรม Turnitin เพ่ือ
ตรวจสอบว่าผลงานทางวิชาการมีการ
ซ้ าซ้อนกับผลงานใด ของใคร และร้อยละ
เท่าใด ซึ่งจะแจกแจงรายละเอียดให้เห็น
พร้อมทั้งบอกแหล่งที่มาว่าเอกสารหรือ
ผลงานที่ถูกซ้ าซ้อนนั้นได้รับการเผยแพร่
ใน แห ล่ ง ใดด้ วย  แต่ บ างค รั้ งผลก าร
ตรวจสอบพบว่าผลงานทางวิชาการมี
ความซ้ าซ้อนสูงมาก เช่น ร้อยละ 90 ขึ้น
ไป ซึ่งความซ้ าซ้อนดังกล่าวอาจจะไม่ได้บ่ง
บอกว่างผลงานทางวิชาการนั้นจะมีการ
กระท าที่ขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ
แต่อย่างใด หากแต่บางครั้งผู้ปฏิบัติงาน
พบว่า เป็นการซ้ าซ้อนกับผลงานทาง
วิชาการเรื่องเดียวกันเองของเจ้าของคน
เดียวกัน ซึ่งการพบร้อยละการซ้ าซ้อนที่สูง
เกินไปอาจส่งผลต่อการพิจารณาของ
กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ เพ่ื อท าหน้ าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

เนื่องจากการตรวจสอบการลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการ โดยให้ใช้โปรแกรม Turnitin เป็น
เรื่องใหม่ส าหรับผู้ขอ และเจ้าหน้าที่บริหารงาน
บุคคลของคณะ รวมทั้งผู้จัดท าคู่มือ เพราะเป็น
การจัดซื้อโปรแกรมปีแรกของมหาวิทยาลัย ที่
จัดซื้อโดยส านักวิทยบริการ และมีการอบรม
การใช้โปรแกรมดังกล่าวส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพียง 1 ครั้ง จึงอาจท าให้การใช้งานโปรแกรม
ยังไม่มีความช านาญ และเกิดความสับสน 
ดังนั้น ประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงควรมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
   1. ประสานส านักวิทยาบริการเพ่ือจัดให้มี
การอบรมการใช้โปรแกรมให้กับคณาจารย์และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
   2. เมื่อผู้ขอ และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
ของคณะได้ตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการมาแล้ว หากตรวจสอบพบว่าผลงาน
ทางวิชาการมีความซ้ าซ้อนสูงมาก ผู้ปฏิบัติงาน
อาจจ าเป็นต้องตรวจสอบผลงานนั้นโดยใช้
โปรแกรมด้วยตัวเองอีกครั้ง โดยให้ผู้ขอ หรือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของคณะส่งไฟล์
ผลงานทางวิชาการเรื่องนั้น ๆ มาให้ 
   3. ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่มี
การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม
ดังกล่าวไว้แล้ว และน ามาปรับใช้กับการด าเนิน
ของตนเอง 



๑๒๐ 

 

 

     คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

ล าดับ
ที ่

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๔. กระบวนการขอก าหนดต าแหน่ งทาง
วิชาการเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัย
ความละเอียดรอบคอบและไหวพริบใน
การพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ค่อนข้างมาก 
เช่น การตรวจสอบการเผยแพร่และความ
ถูกต้องครบถ้วนของผลงานทางวิชาการแต่
ละประเภท ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการมากและปัจจุบันผู้ปฏิบัติงาน
ต้องท าหน้าที่ดังกล่าวเพียงผู้เดียว 

1. ปัญหาเรื่องความยุ่งยากหรือความซับซ้อนใน
รายละเอียดของหลักเกณฑ์การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการ
ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่มี รายละเอียด
ค่อนข้างมาก ซึ่งปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานต้องท า
หน้าที่ในการตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเอง
เพียงผู้เดียว ซ่ึงอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 
ในอนาคตควรมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการ เหมือนกับสถาบัน อุดมศึกษาอ่ืน  
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะท าหน้าที่ในการ
กลั่นกรองเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งก่อนเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ เพ่ือลดความผิดพลาดในการ
ด า เนิ น งาน  และลด ภ าระการ พิ จ ารณ า
กลั่นกรองของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ด้วย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน จะต้อง
มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่เก่ียวข้อง
ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้มาก
ขึ้น  เช่น การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือน ามา
พัฒนาการด าเนินงานของตนเอง 
2. ควรมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เช่น การพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคล (DMS) ของมหาวิทยาลัย 
ที่ผู้ขอสามารถน าข้อมูลจากระบบดังกล่าวมา
เป็ น ข้ อมู ล ใน แ บ บ ฟ อร์ ม ต่ า ง  ๆ  ใน ก าร 

5. กระบวนการขอก าหนดต าแหน่ งทาง
วิชาการมีจ านวนเอกสารและรายละเอียด
ที่ต้องกรอกและระบุค่อนข้างมาก ท าให้
เกิดความยุ่งยากในการด าเนินงาน และท า
ให้เกิดปัญหาดังนี้  
1) บางครั้งข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ 
มีความผิดพลาดไม่ตรงกัน เช่น ประวัติ
และผลงาน ผลงานย้อนหลัง หรือข้อมูล
เกี่ ย ว กั บ ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ ใ ช้
ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการที่เคย
ใช้ขอ เป็นต้น  เนื่ องจากผู้ ขอก าหนด
ต าแหน่งบางท่านเคยขอต าแหน่งทาง
วิชาการเมื่อนานมาแล้ว และไม่มีการเก็บ
รักษาเอกสารดังกล่าวไว้  
2) ผู้ ขอต้องกรอกแบบฟอร์ม ในการ
ด าเนินการค่อนข้างมาก เช่น แบบ ก.พ.อ. 
03 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ แบบ
รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้
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ก ระด าษ จ าน วน ม าก ใน ก า รจั ด ท า
แบ บ ฟ อร์ ม ต่ า ง  ๆ  ท า ให้ สิ้ น เป ลื อ ง
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการรวบรวมเอกสาร
ให้ครบถ้วน 

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้โดยไม่ต้อง
กรอกข้อมูลใหม่ ซึ่งระบบสารสนเทศดังกล่าว
ควรมีการบูรณาการข้อมูลทั้งหมดที่กระจัด
กระจายอยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนใน
ปัจจุบัน ให้สามารถน ามาใช้งานได้ในครั้งเดียว 
โดยที่ ข้อมูลจากฐานข้อมูลมีความถูกต้อง 
ต รงกั น  แล ะระบ บ ดั งกล่ า ว จะต้ อ ง เป็ น
ฐานข้อมูลย้อนหลังให้กับผู้ขอได้ด้วย เช่น 
ข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเคยเสนอทั้ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ เพ่ือลดการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบกระดาษเอกสาร 

6 ไม่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารด าเนินงาน
และผลงานทางวิชาการ เนื่ องจากการ
ปฏิบัติ งานต้องใช้ พ้ืนที่ ในการจัด เก็บ
เอกสารค่อนข้างมาก การด าเนินอยู่ในชั้น
ความลับทุกข้ันตอน จึงต้องจัดเก็บเอกสาร
การด าเนินงานของแต่ละรายไว้ในตู้เก็บ
เอกสาร และต้องจัด เก็บผลงานทาง
วิชาการ ของผู้ขอแต่ละรายไว้ เพ่ือการ
อ้างอิง จ านวน ๑ ชุด 

ในอนาคตการจัดเก็บข้อมูลในรูปกระดาษ
เอกสารจะถูกแทนที่ด้วยการเก็บเป็นไฟล์ข้อมูล 
ซึ่งอาจจะมีการสแกนเอกสารด าเนินงานของผู้
ขอแต่ละราย และจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลไว้บน
ฐานข้อมูลตามข้อ 5 ข้างต้น และเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาในการจัดเก็บ
เอ ก ส ารข อ ง งาน จด ห ม าย เห ตุ ฯ  ส านั ก 
วิทยบริการ ที่ก าหนดระยะเวลาการจัดเก็บ
เอกส ารป ระ เภ ท ต่ าง ๆ  ไว้ อย่ า งชั ด เจน 
ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีการส่งคืนผลงานทาง
วิชาการของผู้ขอแต่ละรายคืนให้คณะต่าง ๆ ใน
ทุก ๆ 5 ปี 

7 แ น วป ฏิ บั ติ ใน ก ารด า เนิ น ง าน ข อ ง
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไม่
ชัดเจน และไม่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษร ท าให้การปฏิบัติ งานเกิดความ

ก่อนด าเนินการส่งเรื่องประกอบการด าเนินการ
โป รด เก ล้ า ฯ  แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ด า ร งต า แ ห น่ ง
ศาสตราจารย์ ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ของ
ส านั ก งานปลั ดกระทรวงการ อุดมศึ กษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด้วยวาจาใน
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ผิดพลาด เช่น ตามแนวปฏิบัติที่ได้รับแจ้ง
คือ รูปประกอบการด าเนินการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้อง
เป็นรูปขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 ใบ ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด แต่ได้รับแจ้ง
กลับมาว่าให้เปลี่ยนรูปใหม่ โดยต้องเป็น
รูปขนาด 3 x 4 ซม. จ านวน 2 ใบ แต่ง
กายเครื่องแบบปกติขาว ติดเฉพาะแพร
แถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ซึ่งท า
ให้ผู้ขอต้องแก้ไขรูปถ่ายหลายครั้ง 

เบื้องต้นก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงแนว
ปฏิบัติ หรือมีแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมต่างจากที่เคย
ได้รับแจ้ง จะได้ด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที 
และไม่ต้องมีการแก้ไขหลายครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้
การด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวรวดเร็วขึ้นอีก
ด้วย 

 
4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีหรือซักซ้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระหว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
ของคณะกับผู้ปฏิบัติงานด้านการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของกองการเจ้าหน้าที่ อยู่เสมอ เช่น 
แนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  การตรวจสอบผลงานทาง
วิชาการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของคณะจะได้น า
แนวปฏิบัติที่ดีจากคณะอ่ืนไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเป็นการลดข้อผิดพลาด ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งเพ่ือให้ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของคณะสามารถให้
ค าแนะน าแก่คณาจารย์ในสังกัดในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 2. เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอยู่เสมอ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคลก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นกัน จึงควรมีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง เพ่ือให้ผู้บริหารทราบหลักเกณฑ์ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล สามารถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ รวมทั้งให้ค าแนะน าด้านการบริหารงานบุคคล
แก่บุคลากรในสังกดัได้อย่างถูกต้อง 
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