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ประเดน็นําเสนอ

 หลกัเกณฑ์การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

 เอกสารผลงานทางวชิาการและเอกสารประกอบการยืน่ขอกาํหนด

ตาํแหน่งทางวชิาการ

 การกรอกแบบคาํขอรับการพจิารณากาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

(ก.พ.อ. 03)

 ข้อควรระวงัในการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ
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หลกัเกณฑ์และแนวทาง

ในการขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ
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ประกาศและข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง
ประกาศ ก.พ.อ.
• ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

• ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550

• ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551

• ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552

• ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2555

• ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2555

• ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2555

• ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2556

• ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556

ข้อบังคบั มจพ.
• ข้อบังคับ มจพ. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ของพนักงานมหาวทิยาลัย 

พ.ศ. 2555

• ข้อบังคับ มจพ. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557
Download เอกสารไดท่ี้ www.hrd.kmutnb.ac.th

เลือกเมน ู“การขอตําแหน่งทางวิชาการ”
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ตําแหน่งทางวชิาการ

ประกอบด้วย

• ศาสตราจารย์

• รองศาสตราจารย์

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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การเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ

กระทําได้  2  วธีิ  ดงันี้

• วธีิปกต ิ

• วธีิพเิศษ
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การขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ  โดยวธีิปกติ

พจิารณาจาก

 คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง (ระยะเวลาในการปฏิบัตหิน้าทีใ่นตาํแหน่ง)

 ผลการประเมนิการสอนและผลงานทางการสอน

 ผลงานทางวชิาการตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. หรือข้อบังคบัของมหาวทิยาลยักาํหนด 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการเสนอผลงานทางวชิาการ
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การขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ  โดยวธีิพเิศษ

การเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  โดยวธีิพเิศษ  กระทาํได้ในกรณีต่างๆ  ดงันี้

การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจาํให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยทีผู้่นั้น   

มไิด้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน

การเสนอขอแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการซ่ึงปฏิบตัหิน้าทีใ่นตาํแหน่ง         

ยงัไม่ครบระยะเวลาทีก่าํหนด

การเสนอขอแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการโดยเปลีย่นแปลงสาขาวชิา

เช่ียวชาญ  หรือสาขาวชิาเช่ียวชาญแตกต่างไปจากสาขาวชิาเช่ียวชาญเดมิ 

ฯลฯ
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คุณสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง
ตําแหน่งทางวชิาการ

ที่เสนอขอ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่

ในตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาํรงตาํแหน่งอาจารยแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง

กรณวุีฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ไม่นอ้ยกวา่  9 ปี

ดาํรงตาํแหน่งอาจารยแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง

กรณวุีฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า

ไม่นอ้ยกวา่  5 ปี

ดาํรงตาํแหน่งอาจารยแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง

กรณวุีฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

ไม่นอ้ยกวา่  2 ปี

รองศาสตราจารย์ ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

และปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง

ไม่นอ้ยกวา่  3 ปี

ศาสตราจารย์ ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์

และปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง

ไม่นอ้ยกวา่  2 ปี

9



ระยะเวลาการปฏิบัตหิน้าที่ในตาํแหน่ง

ที่สามารถนํามา นับระยะเวลาได้

 กรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึน้ ให้นับเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งอาจารยก่์อนไดรั้บวุฒิ

เพ่ิมข้ึนและเวลาท่ีได้ปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งอาจารยห์ลงัจากได้รับวุฒิเพ่ิมข้ึนรวมกัน  

ตามอตัราส่วนของระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง

 เคยเป็นอาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น เม่ือโอนมาอยูใ่นมหาวิทยาลยัสังกดั

ทบวงมหาวิทยาลัย  อาจนับเวลาสอนในสถาบันเดิมได้เต็มเวลา  เฉพาะการสอนใน

ระดบัอุดมศึกษาเท่านั้น

 เคยเป็นอาจารย์พเิศษในสถาบนัอุดมศึกษาท่ี ก.พ.อ. รับรอง  และไดส้อนประจาํวิชาใดวิชา

หน่ึง  ซ่ึงเทียบค่าไดไ้ม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตต่อทวิภาค  สามารถนาํระยะเวลาระหว่างเป็น

อาจารยพิ์เศษในภาคการศึกษาท่ีสอนนั้น  มานับเป็นระยะเวลาเพ่ือขอกาํหนดตาํแหน่ง   

ทางวิชาการได ้ โดยให้คาํนวณเวลาในการสอนพเิศษ 3 ใน 4 ส่วนของเวลาที่ทําการสอน
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ระยะเวลาการปฏิบัตหิน้าที่ในตาํแหน่ง 

ที่สามารถนํามา นับระยะเวลาได้ (ต่อ)

เคยเป็นลูกจ้างหรือพนักงานพิเศษในมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  และได้สอนประจาํ

วิชาใดวิชาหน่ึง  ซ่ึงเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตต่อทวิภาค  ในระดับท่ีไม่ต ํ่ากว่า

ปริญญาตรี  สามารถนาํมานับเป็นระยะเวลาเพือ่ขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการได้เต็มเวลา

เคยเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน  ตําแหน่งอาจารย์  ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ก.ม. 

รับรอง  และได้สอนประจาํวิชาใดวิชาหน่ึง  ซ่ึงเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตต่อ

ทวิภาค  ในระดบัท่ีไม่ต ํ่ากว่าปริญญาตรี  สามารถนาํมานับเป็นระยะเวลาเพื่อขอกําหนด

ตําแหน่งทางวชิาการได้เต็มเวลาที่ทําการสอน

กรณีลาศึกษาต่อในประเทศ (ลาบางส่วน) นาํมานบัเป็นระยะเวลาเพ่ือขอกาํหนดตาํแหน่ง      

ทางวิชาการได้

 ไปประชุมดูงาน ปฏิบัติการวจิัย หรือสัมมนา ถือว่าไปปฏิบัติราชการอยา่งหน่ึง  นาํมานบั

ระยะเวลาได้
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ระยะเวลาการปฏิบัตหิน้าที่ในตาํแหน่ง 

ที่นํามา นับระยะเวลาไม่ได้
 กรณีได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  ไม่สามารถนําระยะเวลาดงักล่าว    

มานบัเป็นระยะเวลาเพ่ือขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการได้

 กรณลีาศึกษาต่อในประเทศ (เต็มเวลา)  ไม่สามารถนาํระยะเวลาดงักล่าวมานบัเป็นระยะเวลา

เพ่ือขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการได้

 กรณดีาํรงตําแหน่งอาจารย์ซ่ึงลาออกในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ต่อมากลบัเขา้ปฏิบติังาน  

ไม่สามารถนาํระยะเวลาดงักล่าวมานบัเป็นระยะเวลาเพ่ือขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการได ้ 

เน่ืองจากยงัอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบติังาน  ซ่ึงไม่แน่นอนว่าผูน้ั้นจะไดรั้บการประเมินเป็น   

ผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งอาจารยต่์อไปหรือไม่

 นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ทําหน้าที่เป็น “ผู้ช่วยสอน” ในขณะท่ีศึกษาปริญญาโท  

ภายหลังสําเร็จการศึกษาและได้บรรจุเข้าปฏิบติังานในตาํแหน่งอาจารย ์ ไม่สามารถนํา

ระยะเวลาดงักล่าวมานบัเป็นระยะเวลาเพ่ือขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการได ้
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การประเมินการสอนและผลงานทางการสอน
ผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการจะต้องมีชั่วโมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีกาํหนดไว ้      

ในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัท่ีสงักดั  และเสนอผลงานทางการสอนท่ีผลิตข้ึนตามภาระงานสอน

ในกรณีท่ีผูข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการไดท้าํการสอนหลายวิชา  ซ่ึงแต่ละวิชานั้นมีผูส้อนร่วมกนั

หลายคน  จะต้องเสนอผลงานทางการสอนในหัวข้อท่ีผู ้ขอกําหนดตาํแหน่งเป็นผูส้อน  และได้ใช้

ประกอบการสอนมาแลว้

ตําแหน่งทางวชิาการ

ที่เสนอขอ

ระดบัการประเมินผลการสอน ผลงานทางการสอน คุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาํนาญ เอกสารประกอบการสอน ดี

รองศาสตราจารย์ ชาํนาญพิเศษ เอกสารคาํสอน ดี

ศาสตราจารย์ เช่ียวชาญ - -

เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาํสอน

จะต้องเป็นรายวชิาของ มจพ.  และใช้สอนในระดบัอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
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ผลงานทางวชิาการที่ใช้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท

บุคลากร

ผลงานทางวชิาการ วธีิ คุณภาพ

ของผลงาน

ข้าราชการ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตาํรา  หนงัสือ  หรือบทความทางวิชาการ  

หรือ ผลงานวิจยั  หรือ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  

หรือ ผลงานวิชาการรับใชส้งัคม

ปกติ ดี

พเิศษ ดมีาก

พนักงาน

มหาวทิยาลยั

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตาํรา  หนงัสือ  หรือบทความทางวิชาการ  

หรือ  ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  

หรือ ผลงานวิชาการรับใชส้งัคม

และ ผลงานวิจยั

ปกติ ดี

ผลงานวิจยั ปกติ ดี

ให้เสนอผลงานทางวิชาการตามวธีิปกติ พเิศษ ดมีาก

14



ผลงานทางวชิาการที่ใช้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง

รองศาสตราจารย์

ประเภท

บุคลากร

ผลงานทางวชิาการ วธีิ คุณภาพ

ของผลงาน

ข้าราชการ ผลงานวิจยั  หรือ ผลงานวิชาการรับใชส้งัคม  

หรือ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน

และ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตาํรา  หรือหนงัสือ

ปกติ ดี

พเิศษ ดมีาก

พนักงาน

มหาวทิยาลยั

ผลงานวิจยั  หรือ ผลงานวิชาการรับใชส้งัคม  

หรือ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน

และ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตาํรา  หรือหนงัสือ

ปกติ ดี

ผลงานวิจยั  หรือ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ปกติ ดีมาก

ให้เสนอผลงานทางวิชาการตามวธีิปกติ พเิศษ ดมีาก

15
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ผลงานทางวชิาการที่ใช้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง

ศาสตราจารย์

ประเภท

บุคลากร

ผลงานทางวชิาการ วธีิ คุณภาพ

ของผลงาน

ข้าราชการ

และพนักงาน

มหาวทิยาลยั

ผลงานวิจยั  หรือ ผลงานวิชาการรับใชส้งัคม  

หรือ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน

และ ผลงานแต่งตาํรา  หรือหนงัสือ

วิธีท่ี 1 ดีมาก

ผลงานวิจยั  หรือ ผลงานวิชาการรับใชส้งัคม  

หรือ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน

หรือ ผลงานแต่งตาํรา  หรือหนงัสือ

วิธีท่ี 2 ดีเด่น

ให้เสนอผลงานทางวิชาการตามวธีิที่ 1 เท่านั้น พเิศษ ดเีด่น
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ขั้นตอนการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

(ขั้นตอนท่ี (1)-(8) เป็นการดาํเนินงานหลัก  แต่ละคณะ/ส่วนงานอาจมีขั้นตอนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากนี)้

(9) ยืน่เร่ืองมายงักองบริหารฯ พร้อมด้วยแบบ ก.พ.อ.03 และเอกสารผลงานทางวชิาการ

(8) นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ/ส่วนงานเพือ่ขอความเห็นชอบ

(7) ดาํเนินการประเมินการสอนตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนด

(6) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนเพือ่ขอกําหนดตําแหน่งทางวชิากร

(5) เจ้าหน้าที่บุคคลคณะ/ส่วนงานตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวชิาการ

(4) ยืน่เร่ืองขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการมายงังานบุคคลคณะ/ส่วนงาน

(3) เสนอผู้บังคบับัญชาช้ันต้น (หัวหน้าภาควชิา)

(2) ผู้ขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการจัดทําแบบ ก.พ.อ.03

(1) ผู้ขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการตรวจสอบคุณสมบัติ และเตรียมผลงานทางวชิาการ

การดาํเนินงานในระดบัคณะ/ส่วนงาน



ขั้นตอนการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ
การดาํเนินงานของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

(9) จัดทําคาํส่ังแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการ และจัดทําทะเบียนตาํแหน่งส่ง สกอ.

(8) นําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่ขออนุมัติแต่งตั้ง และแจ้งสภาวชิาการเพือ่ทราบ

(7) นําเสนอคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ

(6) ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ

(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาผลงานทางวิชาการ และรายงานผลกลบั

(4) ติดต่อประสานงานทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เพือ่จัดส่งผลงานและเอกสารที่เกีย่วข้อง

(3) นําเสนอคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ

(2) นําเสนอสภาวชิาการ

(1) กองบริหารฯ รับเร่ือง  ตรวจสอบคุณสมบัติ  แบบ ก.พ.อ.03  และผลงานทางวชิาการ



เกณฑ์การตัดสินผลงานทางวชิาการ
ตําแหน่งทางวชิาการ

ที่เสนอขอ

วธีิ จํานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / 

รองศาสตราจารย์

ปกติ 3-5 คน เสียงข้างมาก

พเิศษ 5 คน ต้องผ่านไม่น้อยกว่า 

4 ใน 5 เสียง

ศาสตราจารย์ วธีิที่ 1 3-5 คน เสียงข้างมาก

วธีิที่ 2 5 คน เสียงข้างมาก

พเิศษ 5 คน ต้องผ่านไม่น้อยกว่า 

4 ใน 5 เสียง

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ พิจารณาคัดเลือกจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ หรือ

สาขาวิชาใกล้เคียง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  โดยเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  และมีตําแหน่งทาง

วชิาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ
19



การแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ
1) กรณีที่ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติครบถ้วนและผลงานทางวิชาการได้รับการประเมินคุณภาพ    

อยู่ ในเกณฑ์ที่กําหนด  ผูเ้สนอขอจะได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในวนัท่ี

กองบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บเร่ือง

2) กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (ยกเวน้ ผลงานวิจยัและบทความทางวิชาการจะ

นาํมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ได้) ผูเ้สนอขอจะได้รับการแต่งตั้ง     

ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในวนัท่ีกองบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ด้รับผลงาน

ทางวิชาการฉบบัปรับปรุงสมบูรณ์

3) กรณีที่มีการส่งผลงานทางวิชาการ  หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  และ

หลักฐานความเป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการเพิ่มเติม  ผูเ้สนอขอจะได้รับการแต่งตั้ง     

ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในวนัท่ีกองบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ด้รับผลงาน

ทางวิชาการ  หลกัฐานความเป็นแหล่งอา้งอิงทางวิชาการ  และหลกัฐานความเป็นท่ียอมรับ

นบัถือในวงวิชาการเพ่ิมเติม
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การแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ (ต่อ)
4) กรณีผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่มีหนังสือจากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการรับรอง

ว่าจะเผยแพร่ให้ได้เมื่อใด  ในวารสารฉบับใด  และกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับ

เร่ืองไว้พจิารณาก่อน  หากผลงานวจิัยหรือบทความทางวิชาการเร่ืองนั้นได้รับการประเมินคุณภาพ

อยู่ ในเกณฑ์ที่กําหนด  ผูเ้สนอขอจะได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในวนัท่ีกอง

บริหารและจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ด้รับหลักฐานว่าผลงานนั้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  หรือวนัท่ีกองบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บผลงานฉบบัเผยแพร่

แลว้

5) กรณีผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการยื่นเร่ืองไว้แล้วและต่อมาได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา 

ฝึกอบรม หรือลาประเภทอื่นๆ หากได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการอยู่ ใน

เกณฑ์ที่กําหนด  โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข  ผูเ้สนอขอจะได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง        

ทางวิชาการในวนัท่ีกองบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บเร่ือง และก่อนวนัท่ีไดรั้บอนุมติั  

ให้ลา  ทั้งน้ีหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการหรือส่งผลงานเพ่ิมเติมในระหว่างการลา  ผูเ้สนอ

ขอจะไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ก่อนวนัท่ีผูข้อกลบัมาปฏิบติังานตามปกติ
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การแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ (ต่อ)

6) กรณีผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการยื่นเร่ืองไว้พิจารณาก่อนวันที่เกษียณอายุราชการ  

ลาออกจากราชการ  โอนไปรับราชการในหน่วยงานอื่น  หรือถึงแก่กรรม  หากได้รับการ

พิจารณาว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพของผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์   

ที่กาํหนด  ผูเ้สนอขอจะไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในวนัท่ีกองบริหารและ

จดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บเร่ือง  หรือไดรั้บผลงานทางวิชาการฉบบัปรับปรุงสมบูรณ์  หรือ

ไดรั้บผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม  หรือไดรั้บผลงานวิจยัหรือบทความทางวิชาการฉบบัเผยแพร่  

แลว้แต่กรณี  ทั้งนีว้ันที่แต่งตั้งดังกล่าวต้องเป็นวันที่ผู้เสนอขอยังมีสถานภาพเป็นข้าราชการ  

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวทิยาลยั
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เงนิประจําตําแหน่งทางวชิาการ

ตําแหน่งทางวชิาการ ข้าราชการ

(บาท/เดอืน)

พนักงานมหาวทิยาลยั 

(บาท/เดอืน)

ศาสตราจารย์ 15,600   (รับเงินเดือนขั้นสูง) 15,600 

13,000   (รับเงินเดือนไม่เกิน 64,340)

รองศาสตราจารย์ 9,900     (กรณีไดรั้บเงินเดือนไม่ตํ่ากวา่ขั้นตํ่าชัว่คราว

ของตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ ระดบัเช่ียวชาญ)

9,900

5,600

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600     (กรณีไดรั้บเงินเดือนไม่ต ํ่ากวา่ขั้นตํ่าชัว่คราวของ

ตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ ระดบัชาํนาญการพิเศษ)

5,600

3,500
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เอกสารผลงานทางวชิาการและเอกสารประกอบ

การยืน่ขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ
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เอกสารผลงานทางวชิาการและหลกัฐานประกอบการพจิารณา

ผลงานวจัิย/บทความทางวชิาการ เอกสารตอ้งประกอบดว้ย

o ปกวารสารท่ีตีพิมพ์

o สารบญัของวารสารท่ีตีพิมพ์

o บทคดัยอ่ (Abstract) และเน้ือหาของงาน/เร่ืองท่ีทาํ

o หลกัฐานการบรรณาธิการซ่ึงประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูท้รงคุณวฒิุทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั (แนบรายช่ือ Peer Review / Reviewer)

o แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (กรณีมีผูร่้วมงานหลายคน) ตาม

แบบฟอร์มท่ี ก.พ.อ. กาํหนด

o กรณีสดัส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจยัไม่ถึง 50% จะตอ้งเป็นงานวิจยัท่ีมีความต่อเน่ืองกนั

หรือต่อยอดมาจากงานวิจยัช้ินอ่ืน  ผูเ้สนอขอจะตอ้งแนบหนงัสือช้ีแจงหรืออธิบายความเก่ียวเน่ือง

สอดคลอ้งกนัของผลงานนั้นๆ ดว้ย

o เอกสารอ่ืนๆ ท่ีช่วยเพ่ิมคุณค่าของผลงานทางวิชาการ (ถา้มี) เช่น การไดรั้บรางวลั ประกาศนียบตัร  

จาํนวน citation ฯลฯ
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เอกสารผลงานทางวชิาการและหลกัฐานประกอบการพจิารณา

หนังสือ ประกอบดว้ย

o เล่มผลงาน  โดยเผยแพร่มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่

ส่ีเดือน  

o มี ISBN

o ระบุวนั/เดือน/ปีท่ีตีพิมพ ์ และราคาของ

หนงัสือดว้ย

o มีคณะบรรณาธิการของหนงัสือ 

o อาจใชป้ระกอบการเรียนการสอนบางบท

บางตอน  หรือสาํหรับบุคคลผูส้นใจทัว่ไป

o แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมใน

ผลงานทางวิชาการ (กรณีมีผูร่้วมงานหลาย

คน) ตามแบบฟอร์มท่ี ก.พ.อ. กาํหนด

ตํารา ประกอบดว้ย 

o เล่มผลงาน  โดยใชป้ระกอบการเรียนการ

สอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงภาคการศึกษา

o มี ISBN

o มีหลกัสูตรรองรับ  โดยเน้ือหาตอ้ง

ครอบคลุมหลกัสูตรท่ีสอน (แนบหนงัสือ

รับรองหลกัสูตรและเน้ือหาโดยหวัหนา้

ภาควิชา/คณบดี

o แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมใน

ผลงานทางวิชาการ (กรณีมีผูร่้วมงานหลาย

คน) ตามแบบฟอร์มท่ี ก.พ.อ. กาํหนด

26



เอกสารผลงานทางวชิาการและหลกัฐานประกอบการพจิารณา

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ต้องเป็นส่วนหน่ึงของการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระงานซ่ึงมหาวทิยาลัยหรือส่วนงานให้ความ

เห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาํหนด

รวมทั้งไดรั้บการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฎ

ผล ท่ี สาม ารถ ประ เ มิน ได้ เ ป็น รู ปธร รมโ ดยป ระจัก ษ์ ต่ อ

สาธารณชน  

เอกสารประกอบการพจิารณา

o จดัทาํเป็นเอกสาร/เล่มผลงาน

o หนงัสือรับรองการนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์

o จะตอ้งมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอยา่งกวา้งขวางในลกัษณะ

ใดลกัษณะหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัผลงาน

o แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

(กรณีมีผูร่้วมงานหลายคน) ตามแบบฟอร์มท่ี ก.พ.อ. กาํหนด

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
เอกสารประกอบการพจิารณา

o จะตอ้งมีบทวิเคราะห์งาน

o หนังสือรับรองการนาํผลงานไปใช้

ประโยชน์

o ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว

ไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน

o แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วม

ใ นผล งาน ทางวิช าก าร  (ก รณี มี

ผูร่้วมงานหลายคน) ตามแบบฟอร์ม

ท่ี ก.พ.อ. กาํหนด 
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เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

(1)  บนัทึกนาํส่ง (เรียนอธิการบดี  และลงนามโดยคณบดี)

(2) แบบคาํขอรับการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ (ก.พ.อ.03)  

พร้อมสาํเนาจาํนวน 40 ชุด (โปรดตรวจสอบการกรอกแบบ ก.พ.อ.03 ให้ถูกต้อง

และครบถ้วนก่อนสําเนาเอกสาร)

(3)  เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาํสอน  จาํนวน 6 ชุด

(4)  ผลงานทางวชิาการตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. หรือขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั

กาํหนดอยา่งละ 6 ชุด
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เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ (ต่อ)

(5)  แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (กรณีมีผูร่้วมงานหลายคน)          

ตามแบบฟอร์มท่ี ก.พ.อ. กาํหนด

(6)  กรณตีํารา  จะตอ้งมีหนงัสือรับรองหลกัสูตรและเน้ือหาโดยหวัหนา้ภาควิชา/คณบดี  

(7)  กรณผีลงานทางวชิาการรับใช้สังคมหรือผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่ จะตอ้งมี

หนงัสือรับรองการนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์

(8)  กรณสัีดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวจิัยไม่ถึง 50% จะตอ้งเป็นงานวิจยัท่ีมีความ

ต่อเน่ืองกนัหรือต่อยอดมาจากงานวิจยัช้ินอ่ืน  ผูเ้สนอขอจะตอ้งแนบหนงัสือช้ีแจงหรืออธิบาย

ความเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนัของผลงานนั้นๆ ดว้ย

(9) เอกสารข้อ 5-8 ให้แนบ/ใส่มาในเล่มผลงานทางวชิาการ 

(10) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เช่น  หนงัสือช้ีแจงระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง  หนงัสือ

รับรองการทาํงาน  หนงัสือแจง้ความประสงคเ์ร่ืองการรับรู้ขอ้มูล  ฯลฯ
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การกรอกแบบคาํขอรับการพจิารณา

กาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ (ก.พ.อ. 03)
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แบบคาํขอรับการพจิารณากาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ (ก.พ.อ. 03)

ส่วนที่ 1 : แบบประวตัิส่วนตัวและผลงานทางวชิาการ

1. ประวติัส่วนตวั

2. ประวติัการรับราชการ

3. ภาระงานยอ้นหลงั 3 ปี 

4. ผลงานทางวิชาการ

ส่วนที่ 2 : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคบับัญชา

ส่วนที่ 3 : แบบประเมินผลการสอน

ส่วนที่ 4 : แบบประเมินผลงานทางวชิาการ

ตอนท่ี 1 การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมิน

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

ตอนท่ี 2 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ

ส่วนที่ 5 : มตสิภาสถาบันอุดมศึกษา   
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ส่วนที่ 1 : แบบประวตัส่ิวนตวัและผลงานทางวชิาการ
1. ประวตัิส่วนตัว

o กรณีขอกาํหนดตาํแหน่งรองศาสตราจารยห์รือศาสตราจารย ์ ระบุสาขาวิชาท่ีเคยไดรั้บการแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยห์รือรองศาสตราจารย ์ หากเปล่ียนสาขาจะตอ้งเป็นการขอดว้ยวิธี

พิเศษ

o ระบุคาํนาํหนา้นามวา่ นาย/นาง/นางสาว หรือคาํนาํหนา้นามตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี

o วฒิุการศึกษา  กรณจีบในประเทศไทยให้ระบุเป็นภาษาไทย  กรณจีบจากต่างประเทศให้ระบุเป็น

ภาษาองักฤษ  และต้องระบุสาขาวชิาที่จบดว้ย (หาก)

o ในกรณีท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบตัรใดๆ  ให้ระบุหวัขอ้เร่ือง

วิทยานิพนธ์และงานวิจยัท่ีทาํเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรนั้นๆ ดว้ย

2. ประวตัิการรับราชการ

3. ภาระงานย้อนหลงั 3 ปี 

o ภาระงานยอ้นหลงั 3 ปี  ระบุให้ครบ 3 ปี

o งานสอน  ให้ระบุปีล่าสุดขึน้ก่อน  และต้องครบ 3 ปี (ยกเวน้กรณีอาจารยท่ี์บรรจุดว้ยวฒิุปริญญาเอก)
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ส่วนที่ 1 : แบบประวตัส่ิวนตวัและผลงานทางวชิาการ (ต่อ)

4. ผลงานทางวชิาการ

o รายละเอยีดผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ให้เขียนตามหลกัของการเขียนเอกสารอ้างอิง

ประกอบดว้ย  ช่ือผูแ้ต่ง  ปี พ.ศ.  ช่ือเร่ือง  แหล่งพิมพ ์ จาํนวนหนา้  เป็นตน้

o ผลงานทางวชิาการแต่ละประเภท  ให้เรียงลาํดบัตามการเผยแพร่  โดยเอาปีล่าสุดขึน้ก่อน

o หากเคยไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารยม์าก่อน  จะตอ้ง

ระบุรายการและรายละเอียดของผลงานทางวิชาการท่ีเคยใชเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งนั้นๆ ดว้ย

o ระบุประเภทของผลงานให้ชดัเจน  กรณีหนงัสือหรือตาํรา

o ตรวจสอบช่ือผลงานและสัดส่วนการมีส่วนร่วมในแบบ ก.พ.อ.03 ให้ตรงกนักบัเอกสารผลงานทาง

วิชาการและแบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

o ภาระงานในข้อใดไม่มี  ให้ตัดออก

o ไม่ต้องระบุเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนในส่วนนี้
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ส่วนที่ 2 : แบบประเมินคุณสมบัตโิดยผู้บังคบับัญชา
o ระบุรายละเอียดใหค้รบถว้น  พร้อมทั้งลงนามและลงวนัท่ีใหเ้รียบร้อย

o ความเห็นผูบ้งัคบับญัชา

ระดบัหวัหนา้ภาควิชาหรือเทียบเท่า  ใชค้าํวา่  ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน

ระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า  ใชค้าํวา่  เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย

ส่วนที่ 3 : แบบประเมินผลการสอน
o ระบุคร้ังท่ีประชุมและวนัท่ีประชุมประเมินผลการสอน

o ระบุรหสัวิชา  ช่ือรายวิชา  และรายละเอียดของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาํสอนท่ีได้

ผา่นการประเมินไวใ้นส่วนน้ีดว้ย

o ระดบัการประเมินผลการสอน “บุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวาม....................ในการสอน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ชํานาญ  

รองศาสตราจารย์ - ชํานาญพเิศษ  

ศาสตราจารย์ - เช่ียวชาญ

o ลงนามและลงวนัท่ีใหเ้รียบร้อย

34



ส่วนที่ 4 : แบบประเมินผลงานทางวชิาการ (ตอนที่ 1)

o รายละเอยีดผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ให้เขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ ประกอบดว้ย  

ช่ือผูแ้ต่ง  ปี พ.ศ.  ช่ือเร่ือง  แหล่งพิมพ ์ จาํนวนหนา้  เป็นตน้

o ระบุสัดส่วนการมส่ีวนร่วมในผลงานทางวชิาการ (ตามแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03)

o ผลงานทางวชิาการแต่ละประเภท  ให้เรียงลาํดบัตามการเผยแพร่  โดยเอาปีล่าสุดขึน้ก่อน

o ระบุประเภทของผลงานใหช้ดัเจน  กรณีหนงัสือหรือตาํรา

o ตรวจสอบช่ือผลงานและสัดส่วนการมส่ีวนร่วมในแบบ ก.พ.อ.03 ใหต้รงกนักบัเอกสารผลงานทางวิชาการ 

และแบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

o ไม่ต้องระบุเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาํสอนในส่วนนี้

สําหรับในส่วนที่ 4 : แบบประเมินผลงานทางวชิาการ (ตอนที่ 2) และ ส่วนที่ 5 : มติสภาสถาบันอุดมศึกษา นั้น

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์จะดาํเนินการในลําดบัต่อไป 
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ข้อควรระวงั

ในการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

36



ประเดน็ปัญหาทีพ่บ
วนัท่ีมหาวิทยาลยัรับเร่ืองถือเป็นวนัท่ีผูข้อไดย้ื่นขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการและจะไดรั้บการแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในวนัดงักล่าว ดงันั้นผู้ขอจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในวันที่ยื่นขอกําหนดตําแหน่ง

ทางวิชาการโดยไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือลาประเภท

อ่ืนๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ)

หากผูข้อจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือลาประเภทอ่ืนๆ (ลาคลอด ลาติดตาม

คู่สมรสไปต่างประเทศ)  และประสงคจ์ะขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการใหเ้สนอขอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติ

ใหไ้ปศึกษาหรือฝึกอบรมหรือลาประเภทอ่ืนๆ และต้องเป็นการขอกาํหนดตาํแหน่งโดยวธีิปกตเิท่าน้ัน

กรณีขอกาํหนดตาํแหน่งรองศาสตราจารยห์รือศาสตราจารย ์ ต้องขอในสาขาวิชาเดิมที่เคยขอกําหนด

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทาํผลงานร่วมกนั  แต่นาํมาใชใ้นการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการคนละสาขา

ผลงานทางวิชาการตอ้งมีปริมาณและคุณภาพทีแ่สดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาทีข่อ

ผลงานวิจยัท่ีใชเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการต้องไม่เป็นงานวจิัยทีท่าํเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาหรือประกาศนียบตัรใดๆ
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ประเดน็ปัญหาทีพ่บ (ต่อ)
ตรวจสอบช่ือผลงานและสัดส่วนการมีส่วนร่วมในแบบ ก.พ.อ.03 ให้ตรงกันกับเอกสารผลงาน             

ทางวิชาการและแบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน  ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  และเมื่อได้     

ลงนามรับรองแล้วจะเปลีย่นแปลงไม่ได้

กรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีผูร่้วมงานหลายคน  จะตอ้งให้ผูร่้วมงานทุกคนลงนามรับรองสัดส่วนการมี

ส่วนร่วมในผลงาน (รวมแลว้ตอ้งได ้100%) รวมทั้งระบุบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้น

ดว้ย

กรณสัีดส่วนการมส่ีวนร่วมในผลงานวจิัยไม่ถงึ 50% จะตอ้งเป็นงานวิจยัท่ีมีความต่อเน่ืองกนัหรือต่อยอด

มาจากงานวจิยัช้ินอ่ืน  ผูเ้สนอขอจะตอ้งแนบหนงัสือช้ีแจงหรืออธิบายความเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนัของ

ผลงานนั้นๆ ดว้ย

ผลงานวจิัยเผยแพร่ได้คร้ังเดยีว เม่ือเผยแพร่แลว้จะนาํมาเผยแพร่ซํ้าอีกไม่ได้

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนจะตอ้งเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน  ดงันั้นจะตอ้ง

แสดงหลกัฐานการเผยแพร่ผลงานตามหลกัเกณฑด์งักล่าว
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ประเดน็ปัญหาทีพ่บ (ต่อ)
 ผลงานทางวชิาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนด

- ผลงานระบุปีท่ีพิมพ ์ แต่ไม่ไดร้ะบุวนัท่ี/เดือน  โดยท่ีผูข้อยื่นขอกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการในปีเดียวกันกับที่ผลงานนั้นตีพิมพ์ ทําให้ไม่สามารถ

ตรวจสอบไดว้า่ผลงานช้ินดงักล่าวไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑห์รือไม่ 

- กรณีผลงานประเภทหนงัสือ/ตาํรา ท่ีระบุวา่ “พิมพ์คร้ังที่...(ผลงานเดิม 

เนือ้หาเดิม)” หรือ “ปรับปรุงคร้ังที่...(ผลงานใหม่)” การนาํผลงานดงักล่าวมาใชข้อ

กาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  ผลงานนั้นจะตอ้งมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์

ท่ีกาํหนด

จัดทาํผลงาน
นําผลงานไปตพีมิพ์

เผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์

นํามาใช้ยืน่ขอกาํหนด

ตาํแหน่งทางวชิาการ
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การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการในวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์

ดว้ยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี้หนังสือท่ี ศธ0509(2)/ว418 

ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเผยแพร่ผลงาน         

ทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เน่ืองจากมีผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่ง 

บางรายไดน้าํผลงานวิจยัไปเผยแพร่ในวารสาร European Journal of Social Sciences

วารสาร European Journal of Scientific Research  และวารสาร American Journal of 

Scientific Research ซ่ึงเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในลักษณะ Open Access 

Journal โดยมีประเด็นในการพิจารณาเก่ียวกับรูปแบบและลกัษณะการเผยแพร่ของ

วารสาร  ซ่ึงปรากฎขอ้เท็จจริงวา่ผลงานนั้นยงัไม่ไดเ้ผยแพร่และไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ท่ี ก.พ.อ. กาํหนด
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การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการในวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์
ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ0509(2)/ว418 ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2557 เร่ือง ซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

นั้น  เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานในการกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการ  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นควรแจง้เวียนเพ่ือถือเป็นแนวปฏิบติัดงัน้ี

1. การเผยแพร่ผลงานในวารสาร European Journal of Social Sciences วารสาร European 

Journal of Scientific Research  และวารสาร American Journal of Scientific Research ตลอดจนวารสารท่ี

มีลกัษณะเช่นเดียวกนันั้น  ไม่เป็นไปตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

กาํหนด

2.  ขอให้พึงระมัดระวังในการพิจารณาเร่ืองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  โดยวารสารท่ีไม่ไดม้าตรฐานหรือไม่เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการจะมีลกัษณะอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  รายละเอียดตามหนงัสือท่ีอา้งถึง

3. ควรคาํนึงถึงรายการวารสารที่มีความสุ่มเส่ียงว่าเป็นวารสารที่ไม่มีคุณภาพ จากฐานข้อมูล

ต่างๆ อาทิ Beall’s List of Predatory Open-access Publishers by Jeffrey Beall เพ่ือประกอบการ

พิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ
1) ต้องมีความซ่ือสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอก

เลียนผลงานของผูอ่ื้น  รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการมากกวา่หน่ึงฉบบัในลกัษณะท่ีจะทาํให้เขา้ใจผิดวา่เป็นผลงานใหม่

2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลท่ีนาํมาใช้ในผลงานทางวิชาการ

ของตนเองและแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้

3) ต้องไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

และสิทธิมนุษยชน

4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์  ไม่มีอคติมา

เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจยัโดยหวงั

ผลประโยชน์ส่วนตวั  หรือตอ้งการสร้างความเสียหายแก่ผูอ่ื้น  และเสนอผลงานตามความ

เป็นจริง  ไม่ขยายขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวิชาการ

5) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
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