เทคนิคการขอตําแหน่ งทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์ ใหม่ และการเขียนตํารา
วันพฤหัสที่ 2 สิ งหาคม 2561
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนศักดิ์ บ่ ายเทีย่ ง

วัฒนะวิถีของอาจารยมหาวิทยาลัย
 ศาสตราจารย์

อธิการบดี
รองอธิการบดี


รองศาสตราจารย์

คณบดี, ผอ.สํานักฯ
 ผูช
้ ่วยศาสตราจารย์

หัวหน้าภาคฯ


อาจารย์

หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ในการขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ

3

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ประกอบด้ วย
• ศาสตราจารย์
• รองศาสตราจารย์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4

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 ู้น้ัน
มิได้ ดาํ รงตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาก่ อน
การเสนอขอแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการซึ่งปฏิบัตหิ น้ าทีใ่ นตําแหน่ ง
ยังไม่ ครบระยะเวลาทีก่ าํ หนด
การเสนอขอแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการโดยเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา
เชี่ยวชาญ หรือสาขาวิชาเชี่ยวชาญแตกต่ างไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม
ฯลฯ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง
ตําแหน่ งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัตหิ น้ าทีใ่ นตําแหน่ ง
ทีเ่ สนอขอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณี วฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ผูข้ อต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์
มาแล้วไม่ น้อยกว่ า 9 ปี
กรณี วฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาโท
ผูข้ อต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์
มาแล้วไม่ น้อยกว่ า 5 ปี
กรณี วฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ผูข้ อต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์
มาแล้วไม่ น้อยกว่ า 2 ปี

ระยะเวลาการปฏิบัตหิ น้ าทีใ่ นตําแหน่ ง
(หลักเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่ ) พ.ศ. 2560)
กรณี วฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ผูข้ อต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์
มาแล้วไม่ น้อยกว่ า 6 ปี
กรณี วฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาโท
ผูข้ อต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์
มาแล้วไม่ น้อยกว่ า 4 ปี
กรณี วฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ผูข้ อต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์
มาแล้วไม่ น้อยกว่ า 1 ปี
และต้ องพ้นระยะทดลองการปฏิบัตงิ าน
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
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คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง (ต่ อ)
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ทีเ่ สนอขอ
รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

ระยะเวลาการปฏิบัตหิ น้ าทีใ่ นตําแหน่ ง

ผูข้ อต้องดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วไม่ น้อยกว่ า 3 ปี

ระยะเวลาการปฏิบัตหิ น้ าทีใ่ นตําแหน่ ง
หลักเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่ ) พ.ศ. 2560
ผูข้ อต้องดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วไม่ น้อยกว่ า 2 ปี

ผูข้ อต้องดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ผูข้ อต้องดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
มาแล้วไม่ น้อยกว่ า 2 ปี
มาแล้วไม่ น้อยกว่ า 2 ปี
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การประเมินการสอนและผลงานทางการสอน
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ทีเ่ สนอขอ

เอกสารหลักฐาน/
ผลงานทางการสอน

คุณภาพ

ระดับการประเมินผลการสอน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

เอกสารประกอบการ
สอน
เอกสารคําสอน

ดี

ชํานาญ

ดี

ชํานาญพิเศษ

ศาสตราจารย์

-

-

เชี่ยวชาญ

เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน
จะต้ องเป็ นรายวิชาของ มจพ. และใช้ สอนในระดับอุดมศึกษามาแล้ วไม่
น้ อยกว่ า 1 ภาคการศึกษา
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ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้ เสนอขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่ ) พ.ศ. 2560
วิธี
ผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงาน
ปกติ ผลงานทางวิชาการซึ่ งมีคุณภาพดี และมีปริ มาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจยั 2 เรื่ อง หรื อ
(2) ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ
หรื อ
(3) ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และผลงานวิชาการรับใช้สงั คม 1 เรื่ อง หรื อ
(4) ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และตําราหรื อหนังสื อ 1 เล่ม
พิเศษ ให้เสนอผลงานทางวิชาการตามวิธีปกติ
ซึ่ งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

11

ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้ เสนอขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่ ) พ.ศ. 2560

สาขาวิชาทางสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
สําหรับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ น้ นั ผูข้ ออาจใช้ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น หรื อผลงานวิชาการรับใช้สงั คม หรือ
บทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก
แทนงานวิจยั ตาม (2) - (4) ได้
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ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้ เสนอขอกําหนดตําแหน่ งรองศาสตราจารย์
ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่ ) พ.ศ. 2560

วิธี
ผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงาน
ปกติ วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการซึ่ งมีคุณภาพดี และมีปริ มาณอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจยั 2 เรื่ อง หรื อ
(2) ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ
หรื อ
(3) ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และผลงานวิชาการรับใช้สงั คม 1 เรื่ อง
และ (4) ตํารา หรือ หนังสื อ 1 เล่ ม
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ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้ เสนอขอกําหนดตําแหน่ งรองศาสตราจารย์
ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่ ) พ.ศ. 2560
วิธี
ปกติ

ผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงาน
วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการซึ่ งมีคุณภาพและมีปริ มาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจยั อย่างน้อย 3 เรื่ อง ซึ่ งมีคุณภาพดีมาก อย่ างน้ อย 2 เรื่อง และมี
คุณภาพดี 1 เรื่ อง หรื อ
(2) ผลงานวิจยั ซึ่ งมีคุณภาพดีมาก อย่ างน้ อย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่นซึ่ งมีคุณภาพดี หรื อ
(3) ผลงานวิจยั ซึ่ งมีคุณภาพดีมาก อย่ างน้ อย 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับ
ใช้สงั คมซึ่ งมีคุณภาพดี
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ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้ เสนอขอกําหนดตําแหน่ งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาทางสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
สําหรั บการขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ 2 นั้น ผู้ขออาจใช้ ตาํ ราหรื อ
หนังสื อซึ่ งมีคุณภาพดีมาก อย่ างน้ อย 2 เล่ ม และมีคุณภาพดี 1 เล่ ม แทน
ผลงานตาม (1) - (3) ได้
ลักษณะผลงาน
ทั้งนีผ้ ลงานทางวิชาการทุกประเภทต้ องเป็ นผลงานหลังจากได้ รับการ
แต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการเดิม
วิธีพเิ ศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น ซึ่ งมีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก
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ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้ เสนอขอกําหนดตําแหน่ งศาสตราจารย์
ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่ ) พ.ศ. 2560

วิธี
ผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงาน
ปกติ วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการซึ่ งมีคุณภาพดีมาก และมีปริ มาณอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจยั 5 เรื่อง ซึ่ งต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรื อ
(2) ผลงานวิจยั 1 เรื่อง ซึ่ งต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอืน่ ซึ่ งต้องได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
หรือผลงานวิชาการรับใช้ สังคม รวมกันทั้งหมดอย่ างน้ อย 5 เรื่อง
และ (3) ตํารา หรือ หนังสื อ 1 เล่ ม
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ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้ เสนอขอกําหนดตําแหน่ งศาสตราจารย์
ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่ ) พ.ศ. 2560

วิธี
ผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงาน
ปกติ วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการซึ่ งมีคุณภาพดีเด่ น และมีปริ มาณอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจยั 5 เรื่อง ซึ่ งต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรื อ
(2) ผลงานวิจยั 1 เรื่อง ซึ่ งต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอืน่ ซึ่ งต้องได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
หรือผลงานวิชาการรับใช้ สังคม รวมกันทั้งหมดอย่ างน้ อย 5 เรื่อง
ทั้งนีท้ ้งั 2 วิธี ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้ องเป็ นผลงานหลังจาก
ได้ รับการแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการเดิม
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ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้ เสนอขอกําหนดตําแหน่ งศาสตราจารย์ (ต่ อ)
ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่ ) พ.ศ. 2560

วิธี
ผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงาน
ปกติ สําหรับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตร์ และ
(ต่อ) มนุษยศาสตร์ น้ นั ผูข้ ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก และมีปริ มาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจยั 2 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรื อฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรื อ
(2) ผลงานวิจยั 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรื อฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ หรือผลงานวิชาการรับใช้ สังคม รวมกันทั้งหมด
อย่ างน้ อย 2 เรื่อง
และ (3) ตํารา หรือ หนังสื อ 2 เล่ ม

่

่

ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้ เสนอขอกําหนดตําแหน่ งศาสตราจารย์ (ต่ อ)
ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่ ) พ.ศ. 2560

วิธี
ผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงาน
ปกติ สําหรับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตร์ และ
(ต่อ) มนุษยศาสตร์ น้ นั ผูข้ ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีเด่ น และมีปริ มาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจยั 3 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรื อฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรื อ
(2) ผลงานวิจยั 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรื อฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ
ตําราหรือหนังสื อ 1 เล่ ม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ หรือผลงานวิชาการ
รับใช้ สังคม รวมกันทั้งหมดอย่ างน้ อย 3 เรื่อง หรือ
(3) ตํารา หรือ หนังสื อ 3 เล่ ม

ลักษณะการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ

ถ้ าเป็ นงานทีผ่ ้ ูขอมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ ต้ องมีลกั ษณะดังนี้
ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้ องมีส่วนร่ วมไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50
และต้ องเป็ นผู้ดาํ เนินการหลัก ในเรื่องนั้น
สํ าหรับการมีส่วนร่ วมในผลงานวิจยั ต้ องมีลกั ษณะอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ดังนี้
oผู้ขอมีส่วนร่ วมในผลงานวิจยั ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50
oผู้ขอเป็ นผู้ดาํ เนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอืน่ ที่เกีย่ วเนื่องสอดคล้ องกัน ซึ่ง
แสดงปริ ม าณผลงานวิ จั ย รวมกั น แล้ ว เที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 50 ของ
ผลงานวิจยั 1 เรื่อง
oในกรณีผลงานวิจัยที่เป็ นชุ ดโครงการ Research Program ผู้ขอจะต้ องเป็ น
ผู้ดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุ ดโครงการนั้น) อย่ างน้ อย 1 เรื่อง และ
มีปริมาณผลงานรวมแล้ วไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50
oในกรณีงานวิจัยที่ดาํ เนินการเป็ นชุ ดต่ อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้ องเป็ นผู้ดําเนินการหลัก
และมีปริมาณผลงานรวมแล้ ว ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50
20

ลักษณะการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ
ผู้ดาํ เนินการหลัก (Corresponding author)
หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรั บผิดชอบสํ าคัญในการออกแบบ
การวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุ ป
ผลการวิจัยและให้ ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation)
รวมทั้งเป็ นผู้ดาํ เนินการหลักในการเผยแพร่ ผลงานดังกล่ าว
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ ละเรื่ องควรมีผ้ ูดําเนินการหลัก (Corresponding
author) ได้ เพียงคนเดียว เว้ นแต่ กรณีอนื่ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
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การแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการ
1) กรณีที่ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติครบถ้ วนและผลงานทางวิชาการได้ รับการประเมินคุ ณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ ที่กําหนด ผูเ้ สนอขอจะได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการในวันที่
กองบริ หารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับเรื่ อง
2) กรณีที่มีการปรั บปรุ งผลงานทางวิชาการ (ยกเว้น ผลงานวิจยั และบทความทางวิชาการจะ
นํามาแก้ไขปรั บปรุ งหรื อเพิ่มเติ มส่ วนใดส่ วนหนึ่ งไม่ ได้) ผูเ้ สนอขอจะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการในวันที่กองบริ หารและจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ได้รับผลงาน
ทางวิชาการฉบับปรับปรุ งสมบูรณ์
3) กรณีที่ มี ก ารส่ งผลงานทางวิ ช าการ หลัก ฐานความเป็ นแหล่ ง อ้ า งอิง ทางวิ ช าการ และ
หลักฐานความเป็ นที่ยอมรั บนับถือในวงวิชาการเพิ่มเติม ผูเ้ สนอขอจะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการในวันที่กองบริ หารและจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ได้รับผลงาน
ทางวิชาการ หลักฐานความเป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐานความเป็ นที่ยอมรับ
นับถือในวงวิชาการเพิ่มเติม
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การแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการ (ต่ อ)
4) กรณีผลงานวิจัยหรื อบทความทางวิชาการที่มีหนังสื อจากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการรั บรอง
ว่ าจะเผยแพร่ ให้ ได้ เมื่อใด ในวารสารฉบับใด และกองบริ หารและจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ ได้ รับ
เรื่องไว้ พจิ ารณาก่ อน หากผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการเรื่องนั้นได้ รับการประเมินคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ ที่กําหนด ผูส้ นอขอจะได้รับการแต่ง ตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการในวันที่ กอง
บริ ห ารและจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ด้รั บ หลัก ฐานว่า ผลงานนั้น ได้รั บ การติ พิ ม พ์เ ผยแพร่ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนด หรื อวันที่กองบริ หารและจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ได้รับผลงานฉบับเผยแพร่
แล้ว
5) กรณีผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการยื่นเรื่ องไว้ แล้ วและต่ อมาได้ รับการอนุมัติให้ ลาศึ กษา
ฝึ กอบรม หรื อลาประเภทอื่นๆ หากได้ รับการพิจารณาว่ าคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการอยู่ใน
เกณฑ์ ที่กํา หนด โดยไม่ มีก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ผูเ้ สนอขอจะได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ด าํ รงตํา แหน่ ง
ทางวิชาการในวันที่กองบริ หารและจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ได้รับเรื่ อง และก่อนวันที่ได้รับอนุ มตั ิ
ให้ลา ทั้งนี้หากมีการปรับปรุ งผลงานทางวิชาการหรื อส่ งผลงานเพิ่มเติมในระหว่างการลา ผูเ้ สนอ
ขอจะได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ก่อนวันที่ผขู ้ อกลับมาปฏิบตั ิงานตามปกติ
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เอกสารผลงานทางวิชาการและเอกสารประกอบ
การยืน่ ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ
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เอกสารผลงานทางวิชาการและหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผลงานวิจยั /บทความทางวิชาการ เอกสารต้องประกอบด้วย
o ปกวารสารที่ตีพิมพ์
o สารบัญของวารสารที่ตีพิมพ์
o บทคัดย่อ (Abstract) และเนื้อหาของงาน/เรื่ องที่ทาํ
o หลักฐานการบรรณาธิการซึ่ งประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (แนบรายชื่อ Peer Review / Reviewer)
o แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ (กรณี มีผรู ้ ่ วมงานหลายคน) ตาม
แบบฟอร์มที่ ก.พ.อ. กําหนด
o กรณี สดั ส่ วนการมีส่วนร่ วมในผลงานวิจยั ไม่ถึง 50% จะต้องเป็ นงานวิจยั ที่มีความต่อเนื่องกัน
หรื อต่อยอดมาจากงานวิจยั ชิ้นอื่น ผูเ้ สนอขอจะต้องแนบหนังสื อชี้แจงหรื ออธิบายความเกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกันของผลงานนั้นๆ ด้วย
o เอกสารอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) เช่น การได้รับรางวัล ประกาศนียบัตร
จํานวน citation ฯลฯ
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บัญชีรายชื่อกล่ มุ สาขาวิชา สาขาวิชา (Discipline)
และอนุสาขาวิชา (Sub-Discipline)
(1) กลุ่มสาขาวิชา : เลขรหัส 2 หลัก
(2) สาขาวิชา (Discipline) : เลขรหัส 4 หลัก
กํากับสาขาวิชาของตําแหน่ งทางวิชาการ
(3) อนุสาขาวิชา (Sub-Discipline) : เลขรหัส
6 หลัก กํากับอนุสาขาวิชา ซึ่งจะระบุ
หรือไม่ กไ็ ด้
(4) บางอนุสาขาวิชาอาจมีแขนงวิชาย่ อยลงไป
อีก ซึ่งจะไม่ มกี ารกําหนดเลขรหัสไว้
(5) บางสาขาวิชาหรืออนุสาขาวิชา มีปรากฎ
อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามากกว่ าหนึ่งกลุ่ม
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การดําเนินงานตามประกาศ ก.พ.อ. มีดงั นี้
(1) การขอกํา หนดตํ า แหน่ ง ทางวิช าการตั้ ง แต่ วัน ที่ เ กณฑ์ นี้มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต้ อ งระบุ ส าขาวิ ช า
ให้ เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดนี้
(2) กรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการได้ รับการกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการโดยไม่ ระบุสาขาวิชา
หรื อระบุ สาขาวิชาแตกต่ างไปจากที่ ก.พ.อ. กําหนด หรื อระบุ สาขาวิชาที่ไม่ สะท้ อนความ
เชี่ยวชาญของผู้น้ันอย่ างแท้ จริง ให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดสาขาวิชาหรือเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ วให้ เป็ นไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
โดยไม่ ถอื เป็ นการข้ ามสาขาวิชา อันเป็ นเหตุให้ ต้องกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการโดยวิธีพเิ ศษ
(3) กรณีที่ผู้ ข อกํา หนดตํ า แหน่ ง ทางวิช าการได้ ยื่น ขอกํา หนดตํ า แหน่ ง ทางวิช าการไว้ แ ล้ ว และ
อยู่ ร ะหว่ า งการพิจ ารณา ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลัย พิจ ารณากํ า หนดสาขาวิ ช าหรื อ เที ย บเคี ย ง
สาขาวิชาให้ เป็ นไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(4) กรณีทสี่ ภามหาวิทยาลัยมีเหตุผลความจําเป็ นและประสงค์ จะกําหนดสาขาวิชาสํ าหรับการเสนอ
ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการแตกต่ างไปจากที่ ก.พ.อ. กําหนดไว้ ให้ เสนอขอความเห็นชอบ
จาก ก.พ.อ. ก่อน
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ข้ อสั งเกตทีส่ ํ าคัญสํ าหรับ ตํารา/หนังสื อ
1. ตํารา/หนังสื อ ต้ องผ่ านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขานั้นหรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง(ก่ อนพิมพ์)
2. Book Chapter จัดอยู่ในประเภทหนังสื อ มีความเป็ น
เอกภาพของเนือ้ หาวิชาการ โดยเบ็ดเสร็จในแต่ ละบท
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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 มีผรู ้ ่ วมงานหลาย
คน) ตามแบบฟอร์มที่ ก.พ.อ. กําหนด

o เล่มผลงาน โดยใช้ประกอบการเรี ยนการ

สอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
o มี ISBN
o มีหลักสู ตรรองรับ โดยเนื้อหาต้อง
ครอบคลุมหลักสู ตรที่สอน (แนบหนังสื อ
รับรองหลักสู ตรและเนื้อหาโดยหัวหน้า
ภาควิชา/คณบดี
o แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่ วมใน
ผลงานทางวิชาการ (กรณี มีผรู ้ ่ วมงานหลาย
คน) ตามแบบฟอร์มที่ ก.พ.อ. กําหนด
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งานส่วนตัว &งานส่วนรวม
ชีวิตที่งดงาม
ใหถือประโยชนสว
 นตัวเปนทีส
่ อง
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจทีห
่ นึง่
ลาภ ทรัพย และเกียรติ จะตกมาแกทานเอง
ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพพยไวใหบริสท
ุ ธิ

