
โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนศักดิ ์บ่ายเทีย่ง

เทคนิคการขอตาํแหน่งทางวชิาการ

ตามหลกัเกณฑ์ใหม่และการเขยีนตาํรา
วนัพฤหัสที ่2 สิงหาคม 2561 



     วัฒนะวิถีของอาจารยมหาวทิยาลัย

 ศาสตราจารย์

 รองศาสตราจารย์

 ผูช้่วยศาสตราจารย์

 อาจารย์

คณบดี, ผอ.สาํนกัฯ

หวัหนา้ภาคฯ

อธิการบดี

รองอธิการบดี
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หลกัเกณฑ์และแนวทาง

ในการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ



ตาํแหน่งทางวชิาการ

ประกอบด้วย

• ศาสตราจารย์

• รองศาสตราจารย์

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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การเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

กระทาํได้  2  วธิี  ดงันี้

• วธิีปกต ิ

• วธิีพเิศษ
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การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  โดยวธิีปกติ

พจิารณาจาก

 คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง (ระยะเวลาในการปฏิบัตหิน้าทีใ่นตาํแหน่ง)

 ผลการประเมนิการสอนและผลงานทางการสอน

 ผลงานทางวชิาการตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. หรือข้อบังคบัของมหาวทิยาลยักาํหนด 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการเสนอผลงานทางวชิาการ
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การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  โดยวธิีพเิศษ

การเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  โดยวธิีพเิศษ  กระทาํได้ในกรณตี่างๆ  ดงันี ้ 

การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจาํให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยทีผู่้นั้น   

มไิด้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน

การเสนอขอแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการซึ่งปฏิบัตหิน้าทีใ่นตาํแหน่ง         

ยงัไม่ครบระยะเวลาทีก่าํหนด

การเสนอขอแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการโดยเปลีย่นแปลงสาขาวชิา

เชี่ยวชาญ  หรือสาขาวชิาเชี่ยวชาญแตกต่างไปจากสาขาวชิาเชี่ยวชาญเดมิ 

ฯลฯ
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คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง

ตาํแหน่งทางวชิาการ

ทีเ่สนอขอ

ระยะเวลาการปฏิบัตหิน้าทีใ่นตาํแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัตหิน้าทีใ่นตาํแหน่ง

(หลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งอาจารย์

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 9 ปี

กรณีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งอาจารย์

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี

กรณีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาโท

ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งอาจารย์

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

กรณีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาโท

ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งอาจารย์

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี

กรณีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาเอก

ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งอาจารย์

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

กรณีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาเอก

ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งอาจารย์

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

และต้องพ้นระยะทดลองการปฏิบัตงิาน

ตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด
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คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง (ต่อ)

ตาํแหน่งทางวชิาการ

ทีเ่สนอขอ

ระยะเวลาการปฏิบัตหิน้าทีใ่นตาํแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัตหิน้าทีใ่นตาํแหน่ง

หลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560

รองศาสตราจารย์ ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ศาสตราจารย์ ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

9



การประเมนิการสอนและผลงานทางการสอน

ตาํแหน่งทางวชิาการ

ทีเ่สนอขอ

เอกสารหลกัฐาน/

ผลงานทางการสอน

คุณภาพ ระดบัการประเมนิผลการสอน

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

เอกสารประกอบการ

สอน

ดี ชาํนาญ

รองศาสตราจารย์ เอกสารคาํสอน ดี ชาํนาญพิเศษ

ศาสตราจารย์ - - เชี่ยวชาญ

เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาํสอน

          จะต้องเป็นรายวชิาของ มจพ.  และใช้สอนในระดบัอุดมศึกษามาแล้วไม่

น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
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ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560

วธิี ผลงานทางวชิาการและคุณภาพของผลงาน

ปกติ ผลงานทางวชิาการซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี้

(1) ผลงานวจิยั 2 เรื่อง หรือ

(2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 1 รายการ

หรือ

(3) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานวชิาการรับใชส้งัคม 1 เรื่อง หรือ

(4) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และตาํราหรือหนงัสือ 1 เล่ม

พเิศษ ใหเ้สนอผลงานทางวิชาการตามวธิีปกติ

ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก
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ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560

สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สาํหรับการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาทาง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผูข้ออาจใชผ้ลงานทาง

วชิาการในลกัษณะอื่น หรือผลงานวชิาการรับใชส้งัคม หรือ

บทความทางวชิาการซึ่งมคีุณภาพดมีาก

แทนงานวจิยัตาม (2) - (4) ได้
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ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560

วธิี ผลงานทางวชิาการและคุณภาพของผลงาน

ปกติ วธิีที ่1 ผลงานทางวชิาการซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปนี้

(1) ผลงานวจิยั 2 เรื่อง หรือ

(2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 1 รายการ

หรือ

(3) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานวชิาการรับใชส้งัคม 1 เรื่อง

และ  (4) ตาํรา หรือ หนังสือ 1 เล่ม
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ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560

วธิี ผลงานทางวชิาการและคุณภาพของผลงาน

ปกติ
วธิีที ่2 ผลงานทางวชิาการซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี้

(1) ผลงานวจิยัอยา่งนอ้ย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดมีาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และมี

คุณภาพดี 1 เรื่อง หรือ

(2) ผลงานวจิยัซึ่งมีคุณภาพดมีาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานทางวชิาการ

ในลกัษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ

(3) ผลงานวจิยัซึ่งมีคุณภาพดมีาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานวชิาการรับ

ใชส้งัคมซึ่งมีคุณภาพดี
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    ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

                  สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                สาํหรับการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการสาขาวชิาทาง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวธิีที ่2  นั้น ผู้ขออาจใช้ตาํราหรือ

หนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เล่ม และมีคุณภาพดี 1 เล่ม  แทน

ผลงานตาม (1) - (3) ได้

                                           ลกัษณะผลงาน

    ทั้งนีผ้ลงานทางวชิาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลงัจากได้รับการ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการเดมิ

                                                วธิีพเิศษ

       ใหเ้สนอผลงานทางวชิาการไดเ้ฉพาะวธิีที่ 1 เท่านั้น ซึ่งมีคุณภาพอยู่

ในระดบัดมีาก 15



ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560

วธิี ผลงานทางวชิาการและคุณภาพของผลงาน

ปกติ วธิีที ่1 ผลงานทางวชิาการซึ่งมีคุณภาพดมีาก และมีปริมาณอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปนี้

(1) ผลงานวจิยั 5 เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด หรือ

(2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด และผลงานทางวชิาการใน

ลกัษณะอืน่ ซึ่งตอ้งไดร้ับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด 

หรือผลงานวชิาการรับใช้สังคม รวมกนัทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง

และ (3) ตาํรา หรือ หนังสือ 1 เล่ม
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ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560

วธิี ผลงานทางวชิาการและคุณภาพของผลงาน

ปกติ วธิีที ่2 ผลงานทางวชิาการซึ่งมีคุณภาพดเีด่น และมีปริมาณอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปนี้

(1) ผลงานวจิยั 5 เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด หรือ

(2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด และผลงานทางวชิาการใน

ลกัษณะอืน่ ซึ่งตอ้งไดร้ับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด 

หรือผลงานวชิาการรับใช้สังคม รวมกนัทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง

         ทั้งนีท้ั้ง2 วธิี ผลงานทางวชิาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลงัจาก

ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการเดมิ 17



ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ (ต่อ) 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560

วธิี ผลงานทางวชิาการและคุณภาพของผลงาน

ปกติ

(ต่อ)

สาํหรับการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์นั้น ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวชิาการได ้ 2 วธิี ดงันี้

วธิีที ่1 ผลงานทางวชิาการซึ่งมีคุณภาพดมีาก และมีปริมาณอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี้

(1) ผลงานวจิยั 2 เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารวชิาการที่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1 หรือ

(2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารวชิาการที่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1 และ

ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ หรือผลงานวชิาการรับใช้สังคม  รวมกนัทั้งหมด

อย่างน้อย 2 เรื่อง

และ (3) ตาํรา หรือ หนังสือ 2 เล่ม

่ ้ ่



ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ (ต่อ) 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560

วธิี ผลงานทางวชิาการและคุณภาพของผลงาน

ปกติ

(ต่อ)

สาํหรับการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์นั้น ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวชิาการได ้ 2 วธิี ดงันี้

วธิีที ่2 ผลงานทางวชิาการซึ่งมีคุณภาพดเีด่น และมีปริมาณอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี้

(1) ผลงานวจิยั 3 เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารวชิาการที่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1  หรือ

(2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารวชิาการที่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1 หรือ 

ตาํราหรือหนังสือ 1 เล่ม และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ หรือผลงานวชิาการ

รับใช้สังคม  รวมกนัทั้งหมดอย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ

(3) ตาํรา หรือ หนังสือ 3 เล่ม



ถ้าเป็นงานทีผู่้ขอมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ ต้องมลีกัษณะดงันี้

ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย  ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

และต้องเป็นผู้ดาํเนินการหลกั       ในเรื่องนั้น

สําหรับการมสี่วนร่วมในผลงานวจิยั  ต้องมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดงันี ้

o ผู้ขอมสี่วนร่วมในผลงานวจิยัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

o ผู้ขอเป็นผู้ดาํเนินการหลกั  และมผีลงานวจิัยเรื่องอืน่ที่เกีย่วเนื่องสอดคล้องกนั  ซึ่ง

แสดงปริมาณผลงานวิจัย  รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

ผลงานวจิยั 1 เรื่อง

oในกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ Research Program ผู้ขอจะต้องเป็น

ผู้ดําเนินการหลักในบางโครงการ     (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย 1 เรื่อง  และ

มปีริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

oในกรณีงานวจิัยที่ดาํเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกนั  ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลัก

และมปีริมาณผลงานรวมแล้ว   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ลกัษณะการมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ
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ลกัษณะการมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ

21

   

                        ผู้ดาํเนินการหลกั (Corresponding author) 

           หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบ

การวจิัย (Research Design) การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุป

ผลการวจิัยและให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

รวมทั้งเป็นผู้ดาํเนินการหลกัในการเผยแพร่ผลงานดงักล่าว

 ทั้งนี้  ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ดําเนินการหลัก (Corresponding 

author) ได้เพยีงคนเดยีว เว้นแต่กรณอีืน่ตามที ่ก.พ.อ. กาํหนด



การแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ
1) กรณีที่ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติครบถ้วนและผลงานทางวิชาการได้รับการประเมินคุณภาพ    

อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด  ผูเ้สนอขอจะไดร้ับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในวนัที่

กองบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดร้ับเรื่อง

2) กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (ยกเวน้ ผลงานวิจยัและบทความทางวิชาการจะ

นาํมาแกไ้ขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได)้ ผูเ้สนอขอจะไดร้ับการแต่งตั้ง     

ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในวนัที่กองบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดร้ับผลงาน

ทางวชิาการฉบบัปรับปรุงสมบูรณ์

3) กรณีที่มีการส่งผลงานทางวิชาการ  หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  และ

หลักฐานความเป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการเพิ่มเติม  ผูเ้สนอขอจะไดร้ับการแต่งตั้ง     

ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในวนัที่กองบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดร้ับผลงาน

ทางวิชาการ  หลกัฐานความเป็นแหล่งอา้งอิงทางวิชาการ  และหลกัฐานความเป็นที่ยอมรับ

นบัถือในวงวชิาการเพิ่มเติม
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การแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ (ต่อ)
4) กรณีผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่มีหนังสือจากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการรับรอง

ว่าจะเผยแพร่ให้ได้เมื่อใด  ในวารสารฉบับใด  และกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับ

เรื่องไว้พจิารณาก่อน  หากผลงานวจิัยหรือบทความทางวชิาการเรื่องนั้นได้รับการประเมินคุณภาพ

อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด  ผูส้นอขอจะได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในวนัที่กอง

บริหารและจัดการทรัพยากรมนุษยไ์ด้รับหลกัฐานว่าผลงานนั้นได้รับการติพิมพ์เผยแพร่ตาม

หลกัเกณฑท์ี่กาํหนด  หรือวนัที่กองบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดร้ับผลงานฉบบัเผยแพร่

แลว้

5) กรณีผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการยื่นเรื่องไว้แล้วและต่อมาได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา 

ฝึกอบรม หรือลาประเภทอื่นๆ  หากได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการอยู่ใน

เกณฑ์ที่กําหนด  โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข  ผูเ้สนอขอจะได้รับการแต่งตั้ งให้ดาํรงตาํแหน่ง        

ทางวิชาการในวนัที่กองบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดร้ับเรื่อง และก่อนวนัที่ไดร้ับอนุมตัิ  

ใหล้า  ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการหรือส่งผลงานเพิ่มเติมในระหวา่งการลา  ผูเ้สนอ

ขอจะไดร้ับการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ก่อนวนัที่ผูข้อกลบัมาปฏิบตัิงานตามปกติ
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เอกสารผลงานทางวชิาการและเอกสารประกอบ

การยืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

24



เอกสารผลงานทางวชิาการและหลกัฐานประกอบการพจิารณา

ผลงานวจิยั/บทความทางวชิาการ  เอกสารตอ้งประกอบดว้ย

o ปกวารสารที่ตีพิมพ์

o สารบญัของวารสารที่ตีพิมพ์

o บทคดัยอ่ (Abstract) และเนื้อหาของงาน/เรื่องที่ทาํ

o หลกัฐานการบรรณาธิการซึ่งประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูท้รงคุณวฒุิทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั (แนบรายชื่อ Peer Review / Reviewer)

o แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ (กรณีมีผูร้่วมงานหลายคน) ตาม

แบบฟอร์มที่ ก.พ.อ. กาํหนด

o กรณีสดัส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวจิยัไม่ถึง 50%  จะตอ้งเป็นงานวจิยัที่มีความต่อเนื่องกนั

หรือต่อยอดมาจากงานวจิยัชิ้นอื่น  ผูเ้สนอขอจะตอ้งแนบหนงัสือชี้แจงหรืออธิบายความเกี่ยวเนื่อง

สอดคลอ้งกนัของผลงานนั้นๆ ดว้ย

o เอกสารอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของผลงานทางวชิาการ (ถา้มี) เช่น การไดร้ับรางวลั ประกาศนียบตัร  

จาํนวน citation  ฯลฯ
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บัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวชิา  สาขาวชิา (Discipline)

และอนุสาขาวชิา (Sub-Discipline) 

(1) กลุ่มสาขาวชิา : เลขรหัส 2 หลกั  

(2) สาขาวชิา (Discipline) : เลขรหัส 4 หลกั 

กาํกบัสาขาวชิาของตาํแหน่งทางวชิาการ

(3) อนุสาขาวชิา (Sub-Discipline) : เลขรหัส 

6 หลกั กาํกบัอนุสาขาวชิา  ซึ่งจะระบุ

หรือไม่กไ็ด้

(4) บางอนุสาขาวชิาอาจมแีขนงวชิาย่อยลงไป

อกี  ซึ่งจะไม่มกีารกาํหนดเลขรหัสไว้

(5) บางสาขาวชิาหรืออนุสาขาวชิา  มปีรากฎ

อยู่ในกลุ่มสาขาวชิามากกว่าหนึ่งกลุ่ม  
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การดาํเนินงานตามประกาศ ก.พ.อ. มดีงันี้

(1) การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่วันที่เกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับ  ต้องระบุสาขาวิชา           

ให้เป็นไปตามทีก่าํหนดนี้

(2) กรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการได้รับการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการโดยไม่ระบุสาขาวิชา  

หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากที่ ก.พ.อ. กําหนด  หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความ

เชี่ยวชาญของผู้นั้นอย่างแท้จริง  ให้สภามหาวิทยาลยัพจิารณากาํหนดสาขาวิชาหรือเทียบเคียง

สาขาวชิาที่เคยกาํหนดไปแล้วให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด  ภายในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561  

โดยไม่ถอืเป็นการข้ามสาขาวชิา  อนัเป็นเหตุให้ต้องกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการโดยวธิีพเิศษ

(3) กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้แล้วและ       

อยู่ระหว่างการพิจารณา  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดสาขาวิชาหรือเทียบเคียง

สาขาวชิาให้เป็นไปตามที ่ก.พ.อ. กาํหนด

(4) กรณทีีส่ภามหาวทิยาลยัมีเหตุผลความจําเป็นและประสงค์จะกาํหนดสาขาวชิาสําหรับการเสนอ

ขอกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจากที่ ก.พ.อ. กาํหนดไว้  ให้เสนอขอความเห็นชอบ

จาก ก.พ.อ. ก่อน



ข้อสังเกตทีส่ําคญัสําหรับ ตาํรา/หนังสือ

     1. ตํารา/หนังสือ ต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในสาขานั้นหรือสาขาทีเ่กีย่วข้อง(ก่อนพมิพ์)

    2. Book Chapter จัดอยู่ในประเภทหนังสือ มีความเป็น

เอกภาพของเนือ้หาวชิาการ โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท
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เอกสารผลงานทางวชิาการและหลกัฐานประกอบการพจิารณา

หนังสือ  ประกอบดว้ย

o เล่มผลงาน  โดยเผยแพร่มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่

สี่เดือน  

o มี ISBN

o ระบุวนั/เดือน/ปีที่ตีพิมพ ์ และราคาของ

หนงัสือดว้ย

o มีคณะบรรณาธิการของหนงัสือ 

o อาจใชป้ระกอบการเรียนการสอนบางบท

บางตอน  หรือสาํหรับบุคคลผูส้นใจทัว่ไป

o แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมใน

ผลงานทางวชิาการ (กรณีมีผูร้่วมงานหลาย

คน) ตามแบบฟอร์มที่ ก.พ.อ. กาํหนด

ตาํรา  ประกอบดว้ย 

o เล่มผลงาน  โดยใชป้ระกอบการเรียนการ

สอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึ่งภาคการศึกษา

o มี ISBN

o มีหลกัสูตรรองรับ  โดยเนื้อหาตอ้ง

ครอบคลุมหลกัสูตรที่สอน (แนบหนงัสือ

รับรองหลกัสูตรและเนื้อหาโดยหวัหนา้

ภาควชิา/คณบดี

o แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมใน

ผลงานทางวชิาการ (กรณีมีผูร้่วมงานหลาย

คน) ตามแบบฟอร์มที่ ก.พ.อ. กาํหนด
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 งานสว่นตวั &งานสว่นรวม

ชีวิตที่งดงาม

ใหถือประโยชนสวนตวัเปนทีส่อง
                                              

ประโยชนของเพื่อนมนษุยเปนกจิทีห่นึง่
                                              

ลาภ ทรัพย และเกยีรต ิจะตกมาแกทานเอง
                                              

ถาทานทรงธรรมะแหงอาชพีพยไวใหบรสิทุธ ิ   




