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หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ในการขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ
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ประกาศ ก.พ.อ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประกาศและข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ อง
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ตําแหน่ งทางวิชาการ
ประกอบด้ วย
• ศาสตราจารย์
• รองศาสตราจารย์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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การเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ
กระทําได้ 2 วิธี ดังนี้
• วิธีปกติ
• วิธีพเิ ศษ
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การขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ
พิจารณาจาก
 คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง (ระยะเวลาในการปฏิบัตหิ น้ าทีใ่ นตําแหน่ ง)
 ผลการประเมินการสอนและผลงานทางการสอน
 ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. หรือข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนด
 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการเสนอผลงานทางวิชาการ
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การขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ โดยวิธีพเิ ศษ
การเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ โดยวิธีพเิ ศษ กระทําได้ ในกรณีต่างๆ ดังนี้
การเสนอแต่ งตั้งอาจารย์ ประจําให้ ดาํ รงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ โดยทีผ่ ้นู ้นั
มิได้ ดาํ รงตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาก่ อน
การเสนอขอแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการซึ่งปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ นตําแหน่ ง
ยังไม่ ครบระยะเวลาทีก่ าํ หนด
การเสนอขอแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการโดยเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา
เชี่ยวชาญ หรือสาขาวิชาเชี่ยวชาญแตกต่ างไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม
ฯลฯ
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง
ตําแหน่ งทางวิชาการ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง
ที่เสนอขอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดํารงตําแหน่งอาจารย์และปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่ง
กรณีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่ า
ดํารงตําแหน่งอาจารย์และปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่ง
กรณีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่ า
ดํารงตําแหน่งอาจารย์และปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่ง
กรณีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า
รองศาสตราจารย์ ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่ง
ศาสตราจารย์
ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
และปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่ง

ระยะเวลาการปฏิบัติหน้ าที่
ในตําแหน่ ง
ไม่นอ้ ยกว่า 9 ปี
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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ระยะเวลาการปฏิบัตหิ น้ าที่ในตําแหน่ ง
ที่สามารถนํามา นับระยะเวลาได้
 กรณีได้ รับวุฒิเพิ่มขึน้ ให้นับเวลาในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ในตําแหน่ งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิ
เพิ่มขึ้ นและเวลาที่ ได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ใ นตําแหน่ งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพิ่ มขึ้ นรวมกัน
ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
 เคยเป็ นอาจารย์ ประจําในสถาบันอุดมศึ กษาแห่ งอื่น เมื่อโอนมาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยสังกัด
ทบวงมหาวิ ท ยาลัย อาจนั บ เวลาสอนในสถาบั น เดิ ม ได้ เ ต็ ม เวลา เฉพาะการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาเท่ านั้น
 เคยเป็ นอาจารย์พเิ ศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจําวิชาใดวิชา
หนึ่ ง ซึ่ งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่ วยกิตต่อทวิภาค สามารถนําระยะเวลาระหว่างเป็ น
อาจารย์พิเ ศษในภาคการศึก ษาที่ ส อนนั้น มานับเป็ นระยะเวลาเพื่ อขอกําหนดตําแหน่ ง
ทางวิชาการได้ โดยให้ คาํ นวณเวลาในการสอนพิเศษ 3 ใน 4 ส่ วนของเวลาที่ทําการสอน
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ระยะเวลาการปฏิบัตหิ น้ าที่ในตําแหน่ ง
ที่สามารถนํามา นับระยะเวลาได้ (ต่ อ)
เคยเป็ นลูกจ้ างหรือพนักงานพิเศษในมหาวิทยาลัย ตําแหน่ งอาจารย์ และได้สอนประจํา
วิชาใดวิ ชาหนึ่ ง ซึ่ งเที ยบค่าได้ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิ ตต่อทวิ ภาค ในระดับที่ ไม่ต่ าํ กว่า
ปริ ญญาตรี สามารถนํามานับเป็ นระยะเวลาเพือ่ ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการได้ เต็มเวลา
เคยเป็ นลูกจ้ างหรื อพนัก งาน ตํ าแหน่ งอาจารย์ ของสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาเอกชนที่ ก.ม.
รั บรอง และได้สอนประจําวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ซึ่ งเที ยบค่ าได้ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิ ตต่ อ
ทวิภาค ในระดับที่ ไม่ต่ าํ กว่าปริ ญญาตรี สามารถนํามานับเป็ นระยะเวลาเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่ งทางวิชาการได้เต็มเวลาที่ทําการสอน
กรณีลาศึกษาต่ อในประเทศ (ลาบางส่ วน) นํามานับเป็ นระยะเวลาเพื่อขอกําหนดตําแหน่ ง
ทางวิชาการได้
 ไปประชุ มดูงาน ปฏิบัติการวิจัย หรื อสั มมนา ถือว่าไปปฏิบัติราชการอย่างหนึ่ ง นํามานับ
ระยะเวลาได้
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ระยะเวลาการปฏิบัตหิ น้ าที่ในตําแหน่ ง
ที่นํามา นับระยะเวลาไม่ ได้

 กรณีได้ รับอนุมัติให้ ลาศึ กษา/ฝึ กอบรม ณ ต่ างประเทศ ไม่ สามารถนําระยะเวลาดังกล่ าว
มานับเป็ นระยะเวลาเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้
 กรณีลาศึกษาต่ อในประเทศ (เต็มเวลา) ไม่สามารถนําระยะเวลาดังกล่าวมานับเป็ นระยะเวลา
เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้
 กรณีดาํ รงตําแหน่ งอาจารย์ซึ่งลาออกในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ต่อมากลับเข้าปฏิ บตั ิงาน
ไม่สามารถนําระยะเวลาดังกล่าวมานับเป็ นระยะเวลาเพื่อขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการได้
เนื่องจากยังอยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งไม่แน่นอนว่าผูน้ ้ นั จะได้รับการประเมินเป็ น
ผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งอาจารย์ต่อไปหรื อไม่
 นัก ศึ ก ษาผู้ ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา ทํ า หน้ า ที่เ ป็ น “ผู้ ช่ว ยสอน” ในขณะที่ ศึก ษาปริ ญ ญาโท
ภายหลังสําเร็ จการศึ ก ษาและได้บรรจุ เ ข้าปฏิ บ ตั ิ งานในตําแหน่ งอาจารย์ ไม่ ส ามารถนํา
ระยะเวลาดังกล่าวมานับเป็ นระยะเวลาเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้
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การประเมินการสอนและผลงานทางการสอน

ผูเ้ สนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิ ช าการจะต้องมี ช่ัวโมงสอนประจําวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ งที่ ก าํ หนดไว้
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สงั กัด และเสนอผลงานทางการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
ในกรณี ที่ผขู้ อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ทาํ การสอนหลายวิชา ซึ่ งแต่ละวิชานั้นมีผสู ้ อนร่ วมกัน
หลายคน จะต้อ งเสนอผลงานทางการสอนในหัว ข้อ ที่ ผู้ข อกํา หนดตํา แหน่ ง เป็ นผู ส้ อน และได้ใ ช้
ประกอบการสอนมาแล้ว
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ระดับการประเมินผลการสอน
ผลงานทางการสอน
คุณภาพ
ที่เสนอขอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชํานาญ
เอกสารประกอบการสอน
ดี
รองศาสตราจารย์
ชํานาญพิเศษ
เอกสารคําสอน
ดี
ศาสตราจารย์
เชี่ยวชาญ
เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน
จะต้ องเป็ นรายวิชาของ มจพ. และใช้ สอนในระดับอุดมศึกษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 1 ภาคการศึกษา
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ผลงานทางวิชาการที่ใช้ เสนอขอกําหนดตําแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท
บุคลากร
ข้ าราชการ

ผลงานทางวิชาการ

วิธี

คุณภาพ
ของผลงาน
ผลงานแต่งหรือเรี ยบเรี ยง ตํารา หนังสื อ หรือบทความทางวิชาการ ปกติ
ดี
หรือ ผลงานวิจยั หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
พิเศษ
ดีมาก
หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
พนักงาน
ผลงานแต่งหรือเรี ยบเรี ยงตํารา หนังสื อ หรือบทความทางวิชาการ ปกติ
ดี
หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
มหาวิทยาลัย
หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
และ ผลงานวิจยั
ผลงานวิจยั

ปกติ

ดี

ให้เสนอผลงานทางวิชาการตามวิธีปกติ

พิเศษ

ดีมาก
14

ผลงานทางวิชาการที่ใช้ เสนอขอกําหนดตําแหน่ ง
รองศาสตราจารย์
ประเภท
บุคลากร
ข้ าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจยั หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
และ ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง ตํารา หรื อหนังสื อ

วิธี

คุณภาพ
ของผลงาน
ปกติ
ดี
พิเศษ
ดีมาก

ผลงานวิจยั หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
และ ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยงตํารา หรื อหนังสื อ

ปกติ

ดี

ผลงานวิจยั หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ให้เสนอผลงานทางวิชาการตามวิธีปกติ

ปกติ
พิเศษ

ดีมาก
15ดีมาก
15

ผลงานทางวิชาการที่ใช้ เสนอขอกําหนดตําแหน่ ง
ศาสตราจารย์
ประเภท
บุคลากร
ข้ าราชการ
และพนักงาน
มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจยั หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
และ ผลงานแต่งตํารา หรื อหนังสื อ
ผลงานวิจยั หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
หรือ ผลงานแต่งตํารา หรื อหนังสื อ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการตามวิธีที่ 1 เท่านั้น

วิธี

คุณภาพ
ของผลงาน
วิธีที่ 1
ดีมาก

วิธีที่ 2

ดีเด่น

พิเศษ

ดีเด่ น
16

ขั
้
น
ตอนการเสนอขอกํ
า
หนดตํ
า
แหน่
ง
ทางวิ
ช
าการ
การดําเนินงานในระดับคณะ/ส่ วนงาน

(1) ผู้ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติ และเตรียมผลงานทางวิชาการ
(2) ผู้ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการจัดทําแบบ ก.พ.อ.03
(3) เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้ น (หัวหน้ าภาควิชา)
(4) ยืน่ เรื่องขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการมายังงานบุคคลคณะ/ส่ วนงาน
(5) เจ้ าหน้ าที่บุคคลคณะ/ส่ วนงานตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
(6) เสนอแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนเพือ่ ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชากร
(7) ดําเนินการประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์ ที่กาํ หนด
(8) นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ/ส่ วนงานเพือ่ ขอความเห็นชอบ
(9) ยืน่ เรื่องมายังกองบริหารฯ พร้ อมด้วยแบบ ก.พ.อ.03 และเอกสารผลงานทางวิชาการ
(ขั้นตอนที่ (1)-(8) เป็ นการดําเนินงานหลัก แต่ ละคณะ/ส่ วนงานอาจมีขั้นตอนอื่ นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี)้

ขั
้
น
ตอนการเสนอขอกํ
า
หนดตํ
า
แหน่
ง
ทางวิ
ช
าการ
การดําเนินงานของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

(1) กองบริหารฯ รับเรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติ แบบ ก.พ.อ.03 และผลงานทางวิชาการ
(2) นําเสนอสภาวิชาการ
(3) นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการ

(4) ติดต่ อประสานงานทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เพือ่ จัดส่ งผลงานและเอกสารที่เกีย่ วข้ อง
(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาผลงานทางวิชาการ และรายงานผลกลับ
(6) ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
(7) นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการ
(8) นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ขออนุมัติแต่ งตั้ง และแจ้ งสภาวิชาการเพือ่ ทราบ
(9) จัดทําคําสั่งแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการ และจัดทําทะเบียนตําแหน่ งส่ ง สกอ.

เกณฑ์ การตัดสิ นผลงานทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ที่เสนอขอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์

วิธี

จํานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)

เกณฑ์ การตัดสิ น

ปกติ
พิเศษ

3-5 คน
5 คน

ศาสตราจารย์

วิธีที่ 1

3-5 คน

เสี ยงข้ างมาก
ต้ องผ่ านไม่ น้อยกว่า
4 ใน 5 เสี ยง
เสี ยงข้ างมาก

วิธีที่ 2

5 คน

เสี ยงข้ างมาก

พิเศษ

5 คน

ต้ องผ่ านไม่ น้อยกว่า
4 ใน 5 เสี ยง
การแต่ งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ทําหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ พิจารณาคัดเลือกจากบัญชี รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสํ าหรับสาขาวิชานั้นๆ หรื อ
สาขาวิชาใกล้ เคียง หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง โดยเป็ นบุ คคลภายนอกมหาวิทยาลัย และมีตําแหน่ งทาง
วิชาการไม่ ตํ่ากว่าตําแหน่ งที่เสนอขอ
19

การแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการ
1) กรณีที่ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติครบถ้ ว นและผลงานทางวิชาการได้ รับการประเมิ นคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ ที่กําหนด ผูเ้ สนอขอจะได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการในวันที่
กองบริ หารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับเรื่ อง
2) กรณีที่มีการปรั บปรุ งผลงานทางวิชาการ (ยกเว้น ผลงานวิจยั และบทความทางวิชาการจะ
นํามาแก้ไขปรั บปรุ งหรื อเพิ่ม เติ ม ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งไม่ได้) ผูเ้ สนอขอจะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการในวันที่ กองบริ หารและจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ได้รับผลงาน
ทางวิชาการฉบับปรับปรุ งสมบูรณ์
3) กรณีที่ มี การส่ งผลงานทางวิช าการ หลัก ฐานความเป็ นแหล่ ง อ้ า งอิ ง ทางวิ ช าการ และ
หลักฐานความเป็ นที่ย อมรั บนับถือในวงวิชาการเพิ่ม เติม ผูเ้ สนอขอจะได้รับ การแต่งตั้ง
ให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการในวันที่ กองบริ หารและจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ได้รับผลงาน
ทางวิชาการ หลักฐานความเป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐานความเป็ นที่ยอมรั บ
นับถือในวงวิชาการเพิม่ เติม
20

การแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการ (ต่ อ)

4) กรณีผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่มีหนังสื อจากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการรั บรอง
ว่ าจะเผยแพร่ ให้ ได้ เมื่อใด ในวารสารฉบับใด และกองบริ หารและจัดการทรั พยากรมนุษย์ ได้ รับ
เรื่องไว้ พจิ ารณาก่อน หากผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการเรื่ องนั้นได้ รับการประเมินคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ ที่กําหนด ผูเ้ สนอขอจะได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิ ชาการในวัน ที่ ก อง
บริ ห ารและจัด การทรั พ ยากรมนุ ษย์ไ ด้รับ หลัก ฐานว่ าผลงานนั้นได้รับ การตี พิม พ์เ ผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนด หรื อวันที่ กองบริ หารและจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ได้รับผลงานฉบับเผยแพร่
แล้ว
5) กรณีผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการยื่นเรื่องไว้ แล้ วและต่ อมาได้ รับการอนุมัติให้ ลาศึ กษา
ฝึ กอบรม หรื อลาประเภทอื่นๆ หากได้ รับการพิจารณาว่ าคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการอยู่ใน
เกณฑ์ ที่กํา หนด โดยไม่ มีการปรั บปรุ งแก้ ไข ผูเ้ สนอขอจะได้รับ การแต่ ง ตั้งให้ ด าํ รงตําแหน่ ง
ทางวิชาการในวันที่กองบริ หารและจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ได้รับเรื่ อง และก่อนวันที่ได้รับอนุ มตั ิ
ให้ลา ทั้งนี้หากมีการปรับปรุ งผลงานทางวิชาการหรื อส่ งผลงานเพิ่มเติมในระหว่างการลา ผูเ้ สนอ
ขอจะได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ก่อนวันที่ผขู ้ อกลับมาปฏิบตั ิงานตามปกติ
21

การแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการ (ต่ อ)
6) กรณีผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการยื่นเรื่ องไว้ พิจารณาก่ อนวันที่เกษียณอายุราชการ
ลาออกจากราชการ โอนไปรั บราชการในหน่ ว ยงานอื่ น หรื อถึ ง แก่ กรรม หากได้ รั บการ
พิจารณาว่ ามีคุณสมบัติและคุณภาพของผลงานทางวิชาการครบถ้ วนสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาํ หนด ผูเ้ สนอขอจะได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการในวันที่กองบริ หารและ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับเรื่ อง หรื อได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุ งสมบูรณ์ หรื อ
ได้รับผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม หรื อได้รับผลงานวิจยั หรื อบทความทางวิชาการฉบับเผยแพร่
แล้วแต่กรณี ทั้งนีว้ ันที่แต่ งตั้งดังกล่ าวต้ องเป็ นวันที่ผู้เสนอขอยังมีสถานภาพเป็ นข้ าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย
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เงินประจําตําแหน่ งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ข้ าราชการ
(บาท/เดือน)
15,600 (รับเงินเดือนขั้นสู ง)
13,000 (รับเงินเดือนไม่เกิน 64,340)

9,900 (กรณี ได้รับเงินเดือนไม่ต่าํ กว่าขั้นตํ่าชัว่ คราว
ของตําแหน่งประเภทวิชาชี พเฉพาะฯ ระดับเชี่ ยวชาญ)
5,600
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600 (กรณี ได้รับเงินเดือนไม่ต่าํ กว่าขั้นตํ่าชัว่ คราวของ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ ระดับชํานาญการพิเศษ)
3,500

พนักงานมหาวิทยาลัย
(บาท/เดือน)
15,600
9,900

5,600
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เอกสารผลงานทางวิชาการและเอกสารประกอบ
การยืน่ ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ

24

เอกสารผลงานทางวิชาการและหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ เอกสารต้องประกอบด้วย

ปกวารสารที่ตีพิมพ์
สารบัญของวารสารที่ตีพิมพ์
บทคัดย่อ (Abstract) และเนื้อหาของงาน/เรื่ องที่ทาํ
หลักฐานการบรรณาธิการซึ่งประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (แนบรายชื่ อ Peer Review / Reviewer)
o แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ (กรณี มีผรู้ ่ วมงานหลายคน) ตาม
แบบฟอร์มที่ ก.พ.อ. กําหนด
o กรณี สดั ส่วนการมีส่วนร่ วมในผลงานวิจยั ไม่ถึง 50% จะต้องเป็ นงานวิจยั ที่มีความต่อเนื่ องกัน
หรื อต่อยอดมาจากงานวิจยั ชิ้นอื่น ผูเ้ สนอขอจะต้องแนบหนังสื อชี้แจงหรื ออธิ บายความเกี่ยวเนื่ อง
สอดคล้องกันของผลงานนั้นๆ ด้วย
o เอกสารอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) เช่น การได้รับรางวัล ประกาศนี ยบัตร
จํานวน citation ฯลฯ
o
o
o
o
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เอกสารผลงานทางวิชาการและหลักฐานประกอบการพิจารณา
หนังสื อ ประกอบด้วย

ตํารา ประกอบด้วย

o เล่มผลงาน โดยเผยแพร่ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สี่ เดือน
o มี ISBN
o ระบุวนั /เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์ และราคาของ
หนังสื อด้วย
o มีคณะบรรณาธิการของหนังสื อ
o อาจใช้ประกอบการเรี ยนการสอนบางบท
บางตอน หรื อสําหรับบุคคลผูส้ นใจทัว่ ไป
o แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่ วมใน
ผลงานทางวิชาการ (กรณี มีผรู้ ่ วมงานหลาย
คน) ตามแบบฟอร์มที่ ก.พ.อ. กําหนด

o เล่มผลงาน โดยใช้ประกอบการเรี ยนการ

สอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
o มี ISBN
o มีหลักสู ตรรองรับ โดยเนื้ อหาต้อง
ครอบคลุมหลักสู ตรที่สอน (แนบหนังสื อ
รับรองหลักสู ตรและเนื้ อหาโดยหัวหน้า
ภาควิชา/คณบดี
o แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่ วมใน
ผลงานทางวิชาการ (กรณี มีผรู ้ ่ วมงานหลาย
คน) ตามแบบฟอร์ มที่ ก.พ.อ. กําหนด
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เอกสารผลงานทางวิชาการและหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คม ต้อ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ปฏิบตั ิหน้าที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือส่ วนงานให้ ความ
เห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฎ
ผลที่ ส ามารถประเมิ น ได้ เ ป็ นรู ปธรรมโดยประจั ก ษ์ ต่ อ
สาธารณชน
เอกสารประกอบการพิจารณา
o จัดทําเป็ นเอกสาร/เล่มผลงาน
o หนังสื อรับรองการนําผลงานไปใช้ประโยชน์
o จะต้องมีการเผยแพร่ สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน
o แบบแสดงหลัก ฐานการมี ส่ วนร่ วมในผลงานทางวิช าการ
(กรณี มีผรู้ ่ วมงานหลายคน) ตามแบบฟอร์ มที่ ก.พ.อ. กําหนด

เอกสารประกอบการพิจารณา
o จะต้องมีบทวิเคราะห์งาน
o หนังสื อรั บรองการนําผลงานไปใช้
ประโยชน์
o ต้อ งเผยแพร่ สู่ ส าธารณชนมาแล้ ว
ไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือน
o แบบแสดงหลักฐานการมี ส่วนร่ วม
ในผลงานทางวิ ช าการ (กรณี มี
ผูร้ ่ วมงานหลายคน) ตามแบบฟอร์ ม
ที่ ก.พ.อ. กําหนด
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เอกสารที่ใช้ ในการยืน่ ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ
(1) บันทึกนําส่ง (เรี ยนอธิการบดี และลงนามโดยคณบดี)
(2) แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
พร้อมสําเนาจํานวน 40 ชุด (โปรดตรวจสอบการกรอกแบบ ก.พ.อ.03 ให้ ถูกต้ อง
และครบถ้ วนก่ อนสําเนาเอกสาร)
(3) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน จํานวน 6 ชุด
(4) ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. หรื อข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
กําหนดอย่างละ 6 ชุด
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เอกสารที่ใช้ ในการยืน่ ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ (ต่ อ)
(5) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ (กรณี มีผรู ้ ่ วมงานหลายคน)
ตามแบบฟอร์มที่ ก.พ.อ. กําหนด
(6) กรณีตํารา จะต้องมีหนังสื อรับรองหลักสูตรและเนื้อหาโดยหัวหน้าภาควิชา/คณบดี
(7) กรณีผลงานทางวิชาการรับใช้ สังคมหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ จะต้องมี
หนังสื อรับรองการนําผลงานไปใช้ประโยชน์
(8) กรณีสัดส่ วนการมีส่วนร่ วมในผลงานวิจัยไม่ ถึง 50% จะต้องเป็ นงานวิจยั ที่มีความ
ต่อเนื่องกันหรื อต่อยอดมาจากงานวิจยั ชิ้นอื่น ผูเ้ สนอขอจะต้องแนบหนังสื อชี้ แจงหรื ออธิ บาย
ความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันของผลงานนั้นๆ ด้วย
(9) เอกสารข้ อ 5-8 ให้ แนบ/ใส่ มาในเล่มผลงานทางวิชาการ
(10) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสื อชี้แจงระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง หนังสื อ
รับรองการทํางาน หนังสื อแจ้งความประสงค์เรื่ องการรับรู ้ขอ้ มูล ฯลฯ
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การกรอกแบบคําขอรับการพิจารณา
กําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)
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แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)
ส่ วนที่ 1 : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
1. ประวัติส่วนตัว
2. ประวัติการรับราชการ
3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี
4. ผลงานทางวิชาการ
ส่ วนที่ 2 : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
ส่ วนที่ 3 : แบบประเมินผลการสอน
ส่ วนที่ 4 : แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
ตอนที่ 1 การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตอนที่ 2 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ส่ วนที่ 5 : มติสภาสถาบันอุดมศึกษา
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ส่ วนที่ 1 : แบบประวัตสิ ่ วนตัวและผลงานทางวิชาการ

1. ประวัติส่วนตัว
o กรณี ขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์หรื อศาสตราจารย์ ระบุสาขาวิชาที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์หรื อรองศาสตราจารย์ หากเปลี่ยนสาขาจะต้องเป็ นการขอด้วยวิธี
พิเศษ
o ระบุคาํ นําหน้านามว่า นาย/นาง/นางสาว หรื อคํานําหน้านามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
o วุฒิการศึกษา กรณีจบในประเทศไทยให้ ระบุเป็ นภาษาไทย กรณีจบจากต่ างประเทศให้ ระบุเป็ น
ภาษาอังกฤษ และต้ องระบุสาขาวิชาทีจ่ บด้วย (หาก)
o ในกรณี ที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกและปริ ญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหวั ข้อเรื่ อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ที่ทาํ เป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรนั้นๆ ด้วย
2. ประวัติการรับราชการ
3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี
o ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี ระบุให้ ครบ 3 ปี
o งานสอน ให้ ระบุปีล่าสุ ดขึน้ ก่อน และต้ องครบ 3 ปี (ยกเว้นกรณี อาจารย์ที่บรรจุดว้ ยวุฒิปริ ญญาเอก)
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ส่ วนที่ 1 : แบบประวัตสิ ่ วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ต่ อ)
4. ผลงานทางวิชาการ
o รายละเอียดผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้ างอิง
ประกอบด้วย ชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่ อเรื่ อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็ นต้น
o ผลงานทางวิชาการแต่ ละประเภท ให้ เรียงลําดับตามการเผยแพร่ โดยเอาปี ล่ าสุ ดขึน้ ก่ อน
o หากเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาก่อน จะต้อง
ระบุรายการและรายละเอียดของผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เสนอขอกําหนดตําแหน่งนั้นๆ ด้วย
o ระบุประเภทของผลงานให้ชดั เจน กรณี หนังสื อหรื อตํารา
o ตรวจสอบชื่อผลงานและสัดส่ วนการมีส่วนร่ วมในแบบ ก.พ.อ.03 ให้ตรงกันกับเอกสารผลงานทาง
วิชาการและแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ
o ภาระงานในข้ อใดไม่ มี ให้ ตัดออก
o ไม่ ต้องระบุเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนในส่ วนนี้
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ส่ วนที่ 2 : แบบประเมินคุณสมบัตโิ ดยผู้บังคับบัญชา
o ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามและลงวันที่ให้เรี ยบร้อย
o ความเห็นผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับหัวหน้าภาควิชาหรื อเทียบเท่า ใช้คาํ ว่า ครบถ้ วน/ไม่ ครบถ้ วน
ระดับคณบดีหรื อเทียบเท่า ใช้คาํ ว่า เข้ าข่ าย/ ไม่ เข้ าข่ าย

ส่ วนที่ 3 : แบบประเมินผลการสอน

o ระบุครั้งที่ประชุมและวันที่ประชุมประเมินผลการสอน

o ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และรายละเอียดของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนที่ได้

ผ่านการประเมินไว้ในส่วนนี้ดว้ ย
o ระดับการประเมินผลการสอน “บุคคลดังกล่ าวเป็ นผู้มคี วาม....................ในการสอน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ชํานาญ
รองศาสตราจารย์
- ชํานาญพิเศษ
ศาสตราจารย์
- เชี่ยวชาญ
o ลงนามและลงวันที่ให้เรี ยบร้อย
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ส่ วนที่ 4 : แบบประเมินผลงานทางวิชาการ (ตอนที่ 1)
o รายละเอียดผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้ างอิง ประกอบด้วย
ชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่ อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็ นต้น
o ระบุสัดส่ วนการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ (ตามแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03)
o ผลงานทางวิชาการแต่ ละประเภท ให้ เรียงลําดับตามการเผยแพร่ โดยเอาปี ล่ าสุ ดขึน้ ก่ อน
o ระบุประเภทของผลงานให้ชดั เจน กรณี หนังสื อหรื อตํารา
o ตรวจสอบชื่อผลงานและสั ดส่ วนการมีส่วนร่ วมในแบบ ก.พ.อ.03 ให้ตรงกันกับเอกสารผลงานทางวิชาการ
และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ
o ไม่ ต้องระบุเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนในส่ วนนี้

สําหรับในส่ วนที่ 4 : แบบประเมินผลงานทางวิชาการ (ตอนที่ 2) และ ส่ วนที่ 5 : มติสภาสถาบันอุดมศึกษา นั้น
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะดําเนินการในลําดับต่ อไป
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ข้ อควรระวัง
ในการขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ
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ประเด็นปัญหาทีพ่ บ

วันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่ องถือเป็ นวันที่ผขู ้ อได้ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและจะได้รับการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในวันดังกล่าว ดังนั้นผู้ขอจะต้ องอยู่ปฏิบัติงานในวันที่ยื่นขอกําหนดตําแหน่ ง
ทางวิชาการโดยไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาหรื อฝึ กอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรื อลาประเภท
อื่นๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ)
หากผูข้ อจะลาศึกษาหรื อฝึ กอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรื อลาประเภทอื่นๆ (ลาคลอด ลาติดตาม
คู่สมรสไปต่างประเทศ) และประสงค์จะขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้เสนอขอก่ อนวันที่ได้ รับอนุมัติ
ให้ไปศึกษาหรื อฝึ กอบรมหรื อลาประเภทอื่นๆ และต้ องเป็ นการขอกําหนดตําแหน่ งโดยวิธีปกติเท่ านั้น
กรณี ขอกําหนดตําแหน่ งรองศาสตราจารย์หรื อศาสตราจารย์ ต้ องขอในสาขาวิชาเดิมที่เ คยขอกําหนด
ตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทําผลงานร่ วมกัน แต่นาํ มาใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการคนละสาขา
ผลงานทางวิชาการต้องมีปริ มาณและคุณภาพทีแ่ สดงความเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาทีข่ อ
ผลงานวิจยั ที่ใช้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต้ องไม่ เป็ นงานวิจัยทีท่ าํ เป็ นส่ วนของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรใดๆ
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ประเด็นปัญหาทีพ่ บ (ต่ อ)
ตรวจสอบชื่ อ ผลงานและสั ด ส่ วนการมีส่ วนร่ ว มในแบบ ก.พ.อ.03 ให้ ตรงกัน กับ เอกสารผลงาน
ทางวิชาการและแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ
การลงนามรั บรองการมี ส่วนร่ วมในผลงาน ผู้ขอจะต้ องมีส่วนร่ วมไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50 และเมื่อได้
ลงนามรับรองแล้ วจะเปลีย่ นแปลงไม่ ได้
กรณี ผลงานทางวิชาการที่มีผูร้ ่ วมงานหลายคน จะต้องให้ผรู ้ ่ วมงานทุกคนลงนามรับรองสั ดส่ วนการมี
ส่ วนร่ วมในผลงาน (รวมแล้วต้องได้ 100%) รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น
ด้วย
กรณีสัดส่ วนการมีส่วนร่ วมในผลงานวิจัยไม่ ถงึ 50% จะต้องเป็ นงานวิจยั ที่มีความต่อเนื่องกันหรื อต่อยอด
มาจากงานวิจยั ชิ้นอื่น ผูเ้ สนอขอจะต้องแนบหนังสื อชี้ แจงหรื ออธิ บายความเกี่ยวเนื่ องสอดคล้องกันของ
ผลงานนั้นๆ ด้วย
ผลงานวิจัยเผยแพร่ ได้ ครั้งเดียว เมื่อเผยแพร่ แล้วจะนํามาเผยแพร่ ซ้ าํ อีกไม่ได้
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นจะต้องเผยแพร่ สู่ สาธารณชนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดื อน ดังนั้นจะต้อง
แสดงหลักฐานการเผยแพร่ ผลงานตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
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ประเด็นปัญหาทีพ่ บ (ต่ อ)

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้ องได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ทกี่ าํ หนด
- ผลงานระบุปีที่พิมพ์ แต่ไม่ได้ระบุวนั ที่/เดือน โดยที่ผขู ้ อยื่นขอกําหนด
ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการในปี เดี ย วกั น กั บ ที่ ผ ลงานนั้ น ตี พิ ม พ์ ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้วา่ ผลงานชิ้นดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์หรื อไม่
- กรณี ผลงานประเภทหนังสื อ/ตํารา ที่ระบุวา่ “พิมพ์ ครั้งที่...(ผลงานเดิม
เนือ้ หาเดิม)” หรือ “ปรับปรุ งครั้งที่...(ผลงานใหม่ )” การนําผลงานดังกล่าวมาใช้ขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ผลงานนั้นจะต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาํ หนด
จัดทําผลงาน

นําผลงานไปตีพมิ พ์
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์

นํามาใช้ ยนื่ ขอกําหนด
ตําแหน่ งทางวิชาการ
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การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาได้มีหนังสื อที่ ศธ0509(2)/ว418
ลงวัน ที่ 14 พฤษภาคม 2557 เรื่ อ ง ซัก ซ้อ มความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การเผยแพร่ ผ ลงาน
ทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิ กส์ออนไลน์ เนื่ องจากมีผูเ้ สนอขอกําหนดตําแหน่ ง
บางรายได้นาํ ผลงานวิจยั ไปเผยแพร่ ในวารสาร European Journal of Social Sciences
วารสาร European Journal of Scientific Research และวารสาร American Journal of
Scientific Research ซึ่งเป็ นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในลักษณะ Open Access
Journal โดยมี ประเด็น ในการพิ จารณาเกี่ ยวกับรู ปแบบและลัก ษณะการเผยแพร่ ของ
วารสาร ซึ่งปรากฎข้อเท็จจริ งว่าผลงานนั้นยังไม่ได้เผยแพร่ และไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กําหนด
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การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ0509(2)/ว418 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2557 เรื่ อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิ กส์ออนไลน์
นั้น เพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานในการกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการและเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นควรแจ้งเวียนเพื่อถือเป็ นแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. การเผยแพร่ ผลงานในวารสาร European Journal of Social Sciences วารสาร European
Journal of Scientific Research และวารสาร American Journal of Scientific Research ตลอดจนวารสารที่
มีลกั ษณะเช่ นเดียวกันนั้น ไม่ เป็ นไปตามลักษณะการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ.
กําหนด
2. ขอให้ พึ ง ระมัด ระวัง ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งการเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการในวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยวารสารที่ไม่ได้มาตรฐานหรื อไม่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการจะมีลกั ษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง รายละเอียดตามหนังสื อที่อา้ งถึง
3. ควรคํานึ งถึงรายการวารสารที่มีความสุ่ มเสี่ ยงว่ าเป็ นวารสารที่ไม่ มีคุณภาพ จากฐานข้ อมู ล
ต่ างๆ อาทิ Beall’s List of Predatory Open-access Publishers by Jeffrey Beall เพื่อประกอบการ
พิจารณาการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของผูเ้ สนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1) ต้ องมีความซื่ อสั ตย์ ทางวิชาการ ไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นผลงานของตนและไม่ลอก
เลี ยนผลงานของผูอ้ ื่ น รวมทั้งไม่ นําผลงานของตนเองในเรื่ อ งเดี ยวกัน ไปเผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่ งฉบับในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
2) ต้ องให้ เกียรติและอ้ างถึงบุคคลหรื อแหล่ งที่มาของข้ อมูลที่นาํ มาใช้ในผลงานทางวิชาการ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3) ต้ องไม่ คาํ นึ งถึ งผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรื อละเมิดสิ ทธิส่วนบุ คคลของผู้อื่น
และสิทธิมนุษยชน
4) ผลงานทางวิชาการต้ องได้ ม าจากการศึ กษาโดยใช้ หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์ ไม่ มีอคติม า
เกี่ยวข้ อง และเสนอผลงานตามความเป็ นจริ ง ไม่ จงใจเบี่ ยงเบนผลการวิ จยั โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อต้องการสร้างความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น และเสนอผลงานตามความ
เป็ นจริ ง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
5) ต้ องนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้ วยกฎหมาย
42

