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คานา
งานบริห ารบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทาคู่มือการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับ
บุคลากรสายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม สรุปและเรียบเรียง ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ต่อมามีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ในส่วนของรายละเอียดและแบบฟอร์ม เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเนื้อหาในคู่มือทั้งสองฉบับจะเน้นเฉพาะการเตรียมเอกสารและผลงานทางวิชาการ เพื่อยื่น
ขอก าหนดต าแหน่ งทางวิช าการ หลั งจากได้ ผ่ านการประเมิ น ผลการสอน และผ่ านการประเมิน เอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารคาสอนแล้ว จากนั้นได้มีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยเพิ่มเติม
รายละเอียดในการขอประเมิน ผลการสอนและการประเมิ นเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอนเข้า
ด้วยกัน แต่ยังคงอ้างอิงหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2550 ที่มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
สาหรับคู่มือฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการดาเนินการตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2560 ซึ่ง
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฉบับนี้จะอานวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่จาเป็นแก่บุคลากรสายวิชาการ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการศึกษา ทาความเข้าใจถึงวิธีการ/แนวปฏิบัติสาหรับการยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ กรุณาสอบถาม/แจ้งได้ที่ นางสาวเกตุวดี
ตันชะโล (การประเมินผลการสอน โทร.7098) หรือนายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา (การยื่นเอกสารและ
ผลงานขอตาแหน่งทางวิชาการ โทร.7018)
นายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา
นางสาวเกตุวดี ตันชะโล
(งานบริหารบุคคล)
ผู้จัดทา
3 ธันวาคม 2561

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อายุงาน, ผลการสอน
ผลงานทางวิชาการ
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นิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน
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1
2
3
4
5
6
7
8
10

ประเภทของผลงานทางวิชาการ
ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัย
- ตารา
- หนังสือ
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

11
11

ส่วนที่ 4 การยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

14

13

1. ขั้นตอนการดาเนินงานในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในส่วนของคณะฯ

15

2. เอกสารและผลงานทางวิชาการในการยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.2 รองศาสตราจารย์
2.3 ศาสตราจารย์

16
16
17
18

3. ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาคณะฯ

19

4. ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ที่ควรทราบเกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

20

Page |1

ส่วนที่ 1
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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1. อายุงาน
ผู้ที่จะยื่นขอประเมินผลการสอนและขอตาแหน่งทางวิชาการได้ ต้องมีอายุงานดังนี้
ตาแหน่งที่ขอ
ผศ.

อายุงาน
คุณวุฒิป.ตรี ต้องเป็นอาจารย์และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
คุณวุฒิป.โท ต้องเป็นอาจารย์และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
คุณวุฒิป.เอก ต้องเป็นอาจารย์และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (และผ่าน
การทดลองงาน)
กรณีได้รับวุฒิเพิ่ม ให้นับระยะเวลารวมกันตามอัตราส่วน

รศ.

เป็น ผศ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ศ.

เป็น รศ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. ผลการสอน
ผู้ที่จะยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการได้ ต้องผ่านการประเมินผลการสอน และมีเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนดังนี้
ตาแหน่งที่ขอ

หลักเกณฑ์

ผศ.

ยื่นเอกสารประกอบการสอน รายวิชาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ใช้หลายวิชารวมกัน
ได้)

รศ.

ยื่นเอกสารคาสอน รายวิชาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ใช้หลายวิชารวมกันได้)

ศ.

มีชั่วโมงสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยไม่ต้องประเมินผลการสอน

หมายเหตุ ประกาศ ก.พ.อ. ระบุว่าผู้ขอ ผศ. และ รศ. จะใช้เอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารคาสอนก็ได้
แต่มหาวิทยาลัยจะกาหนดเพิ่มเป็นผู้ขอ ผศ. ใช้เอกสารประกอบการสอน ส่วนผู้ขอ รศ. ใช้เอกสารคาสอน
เช่นเดียวกับเกณฑ์เดิม

ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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3. ผลงานทางวิชาการ
ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต้องมีจานวนและคุณภาพผลงาน อย่างน้อยดังต่อไปนี้
ตาแหน่งที่ขอ

จานวนและคุณภาพผลงานขั้นต่า

ผศ.

1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
หรือ 2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานลักษณะอื่น 1 รายการ
หรือ 3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง
หรือ 4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และตารา / หนังสือ 1 เล่ม
ที่มีคุณภาพ ดี
(เกณฑ์ใหม่ บทความทางวิชาการ ไม่สามารถใช้ได้ในสายวิทยาศาสตร์)

รศ.

วิธีที่ 1
1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
หรือ 2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานลักษณะอื่น 1 รายการ
หรือ 3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง
และ ตารา / หนังสือ 1 เล่ม
ที่มีคุณภาพ ดี
วิธีที่ 2
1) ผลงานวิจัย 3 เรื่อง (คุณภาพ ดีมาก 2 เรื่อง, ดี 1 เรื่อง)
หรือ 2) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และผลงานลักษณะอื่น 1 รายการ (คุณภาพดี)
หรือ 3) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง (คุณภาพดี)

ศ.

วิธีที่ 1
1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง
หรือ 2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานลักษณะอื่น หรือผลงานรับใช้สังคม
รวมกันทั้งหมด 5 เรื่อง
และ ตารา / หนังสือ 1 เล่ม
ที่มีคุณภาพ ดีมาก
วิธีที่ 2
1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง
หรือ 2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานลักษณะอื่น หรือผลงานรับใช้สังคม
รวมกันทั้งหมด 5 เรื่อง
ที่มีคุณภาพ ดีเด่น
หมายเหตุ เฉพาะการขอ ศ.
1. ผลงานวิจัยต้องเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(TCI หรือ Proceeding ใช้ขอ ศ. ไม่ได้)
2. ผลงานลักษณะอื่น ต้องเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด

ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผู้ขอตาแหน่งต้องประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังต่อไปนี้
1. ต้องมีความซื่อสั ตย์ท างวิช าการ ไม่นาผลงานของผู้ อื่น มาเป็นผลงานของตนและไม่ล อกเลี ยน
ผลงานของผู้อื่น ไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึง
ไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะ
ทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
2. ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดง
หลักฐานของการค้นคว้า
3. ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิ
มนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อ
ก่อให้ เกิด ความเสี ยหายแก่ผู้ อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้น พบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
5. ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
6. หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทาการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอตาแหน่งจะต้องยื่น
หลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดาเนินการ
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ส่วนที่ 2
การประเมินผลการสอน

ส่วนที่ 2 : การประเมินผลการสอน
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ขัน้ ตอนการประเมินผลการสอน
ผู้รับผิดชอบ
ภาควิชา

งานบริ หารบุคคล

ขัน้ ตอน
ส่งเอกสารการประเมินผลการสอน และแต่งตังคณะกรรมการ
้
ประเมินผลการสอน ไปยังงานบริหารบุคคล

เอกสาร

ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ ในการประเมินผลการสอน ได้ แก่

ไม่ครบถ้ วน

หนังสือรับรองผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน
ผลการประเมินโดยนักศึกษา แบบประเมินข้ อสอบ แผนการ
สอน และเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน
เอกสารครบถ้ วน

งานบริ หารบุคคล

งานบริ หารบุคคล

จัดทาคาสัง่ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการประเมินผลการสอน
ส่งเอกสารการประเมินผลการสอน และแต่งตังคณะกรรมการ
้
ประเมินผลการสอน ไปยังคณะกรรมการฯ

งานบริ หารบุคคล

นัดคณะกรรมการฯ ประชุมประเมินผลการสอน

คณะอนุกรรมการฯ

พิจารณาเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน

งานบริ หารบุคคล

ภาควิชา
คณบดี

แจ้ งข้ อเสนอแนะการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร
คาสอน ไปยังภาควิชาและผู้รับการประเมินผลการสอน
ส่งการแก้ ไขปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน
ไปยังงานบริ หารบุคคล
พิจารณาการแก้ ไขปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน
แก้ ไขเอกสารครบถ้ วน

งานบริ หารบุคคล

แจ้ งผลการประเมินผลการสอน ไปยังภาควิชา และผู้รับการประเมินผล
การสอน

ส่วนที่ 2 : การประเมินผลการสอน

ผลการสอน
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การประเมินผลการสอน เพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ขอ ผศ.
ขอ รศ.
ขอ ศ.
- มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ - มี ชั่ ว โมงสอนประจ าวิ ช าใดวิ ช า - มีชั่วโมงสอน
ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ห ลั ก สู ต ร ข อ ง หนึ่ งที่ กาหนดไว้ในหลั กสู ต รของ ประจาวิชาใดวิชา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ งเที ย บค่ าได้ ไม่ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่าได้ หนึ่งทีก่ าหนดไว้
น้อยกว่าสามหน่ วยกิตระบบ ทวิภาค ไม่ น้ อ ยกว่ า สามหน่ ว ยกิ ต ระบบ ในหลักสูตรของ
และมีค วามช านาญในการสอน และ ทวิภาค และมีความชานาญพิเศษ สถาบันอุดมศึกษา
เสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิต ในการสอน และเสนอเอกสารคา
(ไม่ต้องประเมิน
ขึ้นตามภาระงานสอน
สอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
การสอน)
- ในกรณี ที่ ผู้ ข อก าหนดต าแหน่ ง ทาง - ในกรณีที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการได้ทาการสอนหลายวิชา หรือ วิชาการได้ทาการสอนหลายวิช า
สอนวิ ช าที่ มี ผู้ ส อนร่ ว มกั น หลายคน หรื อ สอนวิ ช าที่ มี ผู้ ส อนร่ ว มกั น
จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน หลายคน จะต้องเสนอเอกสารคา
ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอกาหนด สอนในทุ ก วิช าหรือ ทุ ก หั ว ข้ อ ที่ ผู้
ต าแหน่ งเป็ น ผู้ ส อน ซึ่ ง รวมกั น ได้ ไม่ ขอกาหนดตาแหน่ งเป็นผู้สอน ซึ่ง
น้ อ ยกว่าสามหน่ ว ยกิตระบบทวิภ าค รวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิ
แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ ดี มี ก า ร อ้ า ง อิ ง ตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดี มี
แหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอน การอ้ า งอิ ง แหล่ ง ที่ ม าและได้ ใ ช้
มาแล้ว
ประกอบการสอนมาแล้ว

- ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็น - ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ รั บ รองว่ า ผลงานประเภทเอกสาร เป็ น ผู้ รั บ รองว่ า ผลงานประเภท
ประกอบการสอนที่ น าเสนอได้ ผ่ า น เอกสารคาสอนที่นาเสนอได้ผ่ าน
การเรียนการสอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า การเรียนการสอนมาแล้ว ไม่น้อย
1 ภาคการศึกษา
กว่า 1 ภาคการศึกษา
คณะอนุ
ให้คณบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จานวน 3-5 คน
กรรมการ ประกอบด้วย
ประเมินผล (1) คณบดีหรือรองคณบดีมอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ
การสอน
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ตาแหน่งที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ
(3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่ไม่มีหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา หรือกรณีที่หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าสาขาวิชาตาม (3) เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ให้แต่งตั้งบุคคล
ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการ
ในกรณีที่คณบดีเป็นผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาให้อธิการแต่งตั้งบุคคลที่
เหมาะสมเป็นเลขานุการ

ส่วนที่ 2 : การประเมินผลการสอน
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ตารางแสดงคานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ของเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคาสอน
คานิยาม

รูปแบบ

เอกสารประกอบการสอน
ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชา
ใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็น
เครื่องมือสาคัญของผู้สอนในการใช้
ประกอบการสอน

เอกสารคาสอน
ผลงานทางวิช าการที่ใช้ส อนวิชาใดวิช าหนึ่ง ตาม
หลั กสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส ะท้อนให้ เห็ น
เนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ
โดยอาจพัฒ นาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอน
จนถึงมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน
จัด เป็ น เครื่อ งมื อ ส าคั ญ ของผู้ เรีย นที่ น าไปศึก ษา
ด้วยตนเองหรือเพิ่ มขึ้น จากการเรียนการสอนใน
วิชานั้นๆ
เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตน
ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อ สอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย มี
บรรยาย มีรายละเอียดประกอบ และอาจมีสิ่ง รายละเอียดประกอบ และอาจมีสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อ เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสือ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบ อ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่
เรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ แถบ เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ แถบเสียง หรือภาพเลื่อน
เสียง หรือภาพเลื่อน เป็นต้น
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบาย
กรณีจัดทาเป็น powerpoint จัดทาเป็น 2
ภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยาย
สไลด์ต่อ 1 หน้า เรียงลาดับเลขหน้า มี
ความที่มาของสาระและข้อมูลและบรรณานุกรมที่
สารบัญ และมีเอกสารอ้างอิง
ทันสมัย
เอกสารประกอบการสอน ประกอบด้วย ปก กรณีจัดทาเป็น powerpoint จัดทาเป็น 2 สไลด์
คานา สารบัญ แผนการสอน รายละเอียด
ต่อ 1 หน้า เรียงลาดับเลขหน้า มีสารบัญ และมี
เนื้อหาวิชา และบรรณานุกรม
เอกสารอ้างอิง เอกสารคาสอน ประกอบด้วย ปก
ในส่วน รายละเอียดเนื้อหาวิชา
คานา สารบัญ แผนการสอน รายละเอียด
ให้ใส่เนื้อหาที่สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ตาม เนื้อหาวิชา และบรรณานุกรม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้ ในส่วน รายละเอียดเนื้อหาวิชา
เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็น
ให้ใส่เนื้อหาที่สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ตาม
ระบบ อาจมี Powerpoint , CD rom ,
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็น
Website หรือ E-Learning ประกอบด้วยก็ได้ เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ
โดยพัฒนาจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความ
สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน ซึ่งผู้ เรียน
สามารถนาไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มขึ้นจากการ
เรียนในวิชานั้นๆ อาจมี Powerpoint , CD rom ,
Website หรือ E-Learning ประกอบด้วยก็ได้

ส่วนที่ 2 : การประเมินผลการสอน

การ
เผยแพร่

ระดับ
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เอกสารประกอบการสอน
อาจเป็นเอกสารที่จัดทาเป็นรูปเล่มหรือถ่าย
สาเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอม
ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้วอย่าง
น้อย 1 ภาคการศึกษา

เอกสารคาสอน
ต้องได้รับการจัดทาเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือ
ถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ ที่แสดง
หลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็นคาสอน ให้แก่
ผู้เรียนในวิชานั้นๆ มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา

ระดับดี
เป็นเอกสารประกอบการสอนที่มีเนื้อหาสาระ
ทางวิชาการถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย มี
แนวคิดการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียน การสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. เสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความ
ก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวง
วิชาการ
2. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
1. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้า
ต่อเนื่อง
2. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ

ระดับดี
เป็นเอกสารคาสอนที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการ
ถูกต้อง สมบูรณ์ เสนอความรู้และวิชาการที่
ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. มีการวิเคราะห์ สอดแทรกความคิดริเริ่มและ
ประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ทึ่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน
2. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
1. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
2. เป็ น ที่ เชื่ อ ถื อ และยอมรั บ ในวงวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพ

หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการสอน ได้ที่
www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/form/teacher-positionform/kedwadee_form.pdf
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ส่วนที่ 3
ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการสาหรับ
ยื่นขอตาแหน่ง

ส่วนที่ 3 : ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการสาหรับยื่นขอตาแหน่ง

P a g e | 11

1. ประเภทของผลงานทางวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2560
ระบุประเภทของผลงานทางวิชาการที่ใช้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการไว้ดังนี้
กลุ่ม 1 งานวิจัย
กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ได้แก่
1) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
2) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
3) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
4) กรณีศึกษา (case study)
5) งานแปล
6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
9) สิทธิบัตร
10) ซอฟต์แวร์
กลุ่ม 3 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่ม 4 1) ตารา
2) หนังสือ
3) บทความทางวิชาการ (ใช้ได้เฉพาะสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

2. ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
ที่ผ่านมา ประเภทของผลงานทางวิชาการที่คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ใช้ยื่นขอตาแหน่ง
ได้แก่ งานวิจัย บทความทางวิชาการ ตารา และหนังสือ ซึ่งเกณฑ์ปัจจุบันสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่
สามารถใช้บทความทางวิชาการในการยื่นขอตาแหน่งได้ ดังนั้น งานบริหารบุคคลจึงขอให้ข้อมูลที่ ควรทราบ
เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการประเภท งานวิจัย ตารา และหนังสือ ดังนี้
2.1 งานวิจัย งานวิจัยที่สามารถใช้ขอตาแหน่งได้ ต้องเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจาก 5 รูปแบบ
ต่อไปนี้
2.1.1 เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งวารสารต้องอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนดตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556)
2.1.2 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนด
2.1.3 เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) ซึ่งผู้ขอตาแหน่งต้องแนบหน้าปก สารบัญ และ
รายชื่อ Reviewer Committee ของการประชุมนั้นด้วย
2.1.4 เผยแพร่ในรูปของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง และมีหลักฐานการผ่านการประเมินโดย peer
reviewer ที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างของงานวิจัยนั้น
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2.1.5 เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
2.2 ตารา ข้อควรทราบในการเตรียมตาราสาหรับขอตาแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้
- ตาราคือเอกสารที่จัดทาเป็นรูปเล่มเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยในตาราต้องระบุรหัสวิชาและชื่อ
วิชาที่ใช้สอนไว้ด้วย
- ปกในของตารา ต้องมีข้อมูลทางบรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ครั้งที่พิ มพ์ จานวนที่พิมพ์ใน
แต่ละครั้ง เดือนปี ที่พิมพ์ โรงพิมพ์/สานักพิมพ์ สถานที่ตั้งโรงพิมพ์/ส านักพิมพ์ เลข ISBN (กรณี จัดทาเป็น
สาเนาเย็บเล่มอาจไม่มีเลข ISBN ก็ได้)
- ตาราต้องผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนั้น ผู้ขอตาแหน่งต้องส่งตาราให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่ต้องมีตาแหน่งทาง
วิชาการก็ได้) อย่างน้อยสองท่านที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทาการประเมินตาราก่อนยื่นขอ
ตาแหน่ง พร้อมแจ้งรายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวไปยังคณะ เพื่อทาคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
ตารา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินตาราได้ที่นี่)
- ตาราสามารถเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ แทนการพิมพ์ได้ เช่น CD-ROM , e-learning ,
online learning หรือการเผยแพร่เป็น e-book โดยสานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
- ตาราต้องส่งไปเผยแพร่ยังห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่
มีการเรียนการสอนในสาขานั้น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอีกอย่างน้อย 5 แห่ง โดยแสดงหลักฐานหนังสือตอบรับ
จากห้องสมุด
2.3 หนังสือ ข้อควรทราบในการเตรียมหนังสือสาหรับขอตาแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้
- จัดทาเป็นรูปเล่ม โดยไม่จาเป็นต้องตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์
- ปกในของหนังสือ ต้องมีข้อมูลทางบรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ครั้งที่พิมพ์ จานวนที่พิมพ์
ในแต่ละครั้ง เดือนปีที่พิมพ์ โรงพิมพ์/สานักพิมพ์ สถานที่ตั้งโรงพิมพ์/สานักพิมพ์ เลข ISBN
- หนั งสื อต้องผ่านการประเมิน โดยคณะผู้ ทรงคุณ วุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ หรื อสาขาวิช าที่เกี่ยวข้อง
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนั้น ผู้ขอตาแหน่งต้องส่งหนังสือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่ต้องมี
ตาแหน่งทางวิชาการก็ได้) อย่างน้อยสองท่านที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทาการประเมินหนังสือ
ก่ อ นยื่ น ขอต าแหน่ ง พร้ อ มแจ้ ง รายชื่ อ คณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ดั ง กล่ า วไปยั ง คณะ เพื่ อ ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการประเมินหนังสือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินหนังสือได้ที่น)ี่
- นอกจากวิ ธี ก ารพิ ม พ์ หนั งสื อ สามารถเผยแพร่ โดยสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อาทิ CD-ROM หรื อ การ
เผยแพร่เป็น e-book โดยสานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
- หนังสือต้องส่งไปเผยแพร่ยังห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ที่มีการเรียนการสอนในสาขานั้น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอีกอย่างน้อ ย 5 แห่ง โดยแสดงหลักฐานหนังสือตอบ
รับจากห้องสมุด
- การเขีย นเป็ น บางบทหรือส่ วนหนึ่งในหนังสื อที่มีผู้ เขียนหลายคน (book chapter) ที่จะใช้แทน
หนั งสื อ 1 เล่ ม ต้องมีจ านวนอย่ างน้ อย 5 บท และมีจานวนหน้ารวมกันไม่น้อยกว่า 80 หน้า ซึ่งอยู่ในเล่ ม
เดีย วกัน หรื อหลายเล่ ม ก็ได้ แต่เนื้ อ หาแต่ล ะบทต้อ งไม่ซ้ าซ้ อนกั น และอยู่ในขอบข่ายสาขาวิช าที่ เสนอขอ
ตาแหน่ง
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ทั้งนี้ รายละเอียดคาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการประเภท
ต่าง ๆ ดูได้จาก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผศ./รศ./
ศ. พ.ศ.2560

3. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการที่จะนามายื่นขอตาแหน่งได้นั้น ผู้ขอตาแหน่งต้องมีส่วนร่วมในผลงานดังนี้
1. ผลงานที่ไม่ใช่งานวิจัย ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 50% และเป็นผู้ดาเนินการหลัก
2. ผลงานวิจัย ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้
ก) มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 50%
ข) ผลงานหลายชิ้นที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน และผู้ขอมี % รวมกันไม่น้อยกว่า 50 (ต้องเป็นผู้ดาเนินการ
หลักอย่างน้อย 1 ชิ้น)
ค) ผลงานที่ เป็ น ชุ ด โครงการ (Research Program) ที่ ผู้ ข อมี % รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 50 (ต้ อ งเป็ น
ผู้ดาเนินการหลักอย่างน้อย 1 โครงการ)
ง) ผลงานที่เป็นชุดต่อเนื่อง ที่ผู้ขอมี% รวมกันไม่น้อยกว่า 50 (ต้องเป็นผู้ดาเนินการหลักทุกชิ้น)
ผู้ดาเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสาคัญใน
การออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และ การสรุปผลการวิจัย
และให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) รวมทั้งเป็นผู้ดาเนินการหลักในการ
เผยแพร่ผลงานดังกล่าว
หลักเกณฑ์สาคัญสาหรับการแบ่งสัดส่วนผลงาน
- ผู้ดาเนินการหลัก (Corresponding author) ในงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีคนเดียว
- ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษามีสัดส่วนได้ไม่เกิน 50%
- กรณีเป็นผลงานที่ทาร่วมกันหลายคนแต่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองสัดส่วนได้
ให้ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมเท่ากัน
- กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองสัดส่วนได้ ให้มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชา
หรื อ คณบดี และผู้ ข อเป็ น อย่ างน้ อ ย พร้ อ มทั้ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ ผู้ นั้ น ไม่ ส ามารถลงนามได้ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
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1. ขั้นตอนการดาเนินงานในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในส่วนของคณะฯ
อาจารย์ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (หลังผ่านประเมินผลการสอน)
- ขอ ศ. ยื่นก่อนวันประชุม 14 วัน - ขอ รศ. ยื่นก่อนวันประชุม 10 วัน
- ขอ ผศ. ยื่นก่อนวันประชุม 8 วัน

งานบริหารบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติ
รูปแบบ และความครบถ้วนของเอกสาร
(3 วัน)

ไม่ครบถ้วน
แก้ไขและยื่นใหม่

ครบถ้วน
- งานบริหารบุคคลส่งเอกสารและหนังสือเชิญประชุมให้คณะอนุกรรมการ
- อนุกรรมการผู้แทนภาควิชาของผู้ขอ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และเตรียมรายชื่อ readers

ผู้ขอฯ แก้ไขเอกสาร/
ผลงาน เสนอ
อนุกรรมการพิจารณา
ใหม่
(30 วัน)

ต้องแก้ไข
ประเด็นสาคัญ
เช่น ผลงาน/ตารา

คณะอนุกรรมการพิจารณาตาแหน่งฯ
พิจารณาเอกสาร ผลงาน
และรายชื่อ readers ในที่ประชุมวันพฤหัสบดี
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

ต้องแก้ไข
เล็กน้อย

ผู้ขอฯ แก้ไขเอกสาร
(14 วัน)

เห็นชอบ

ต้องแก้ไขประเด็น
สาคัญ เช่น ผลงาน
ตารา

คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาเอกสาร ผลงาน
และรายชื่อ readers
เห็นชอบ
จัดส่งเอกสารไปยังกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อในส่วนของมหาวิทยาลัย (7 เดือน)

ต้องแก้ไข
เล็กน้อย

ผู้ขอฯ แก้ไขเอกสาร
(14 วัน)
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2. เอกสารและผลงานทางวิชาการในการยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รายการเอกสาร

แบบฟอร์ม

Tips/ตัวอย่าง

1 หนังสือนาส่งจากภาควิชา

หนังสือนาส่งกรณีขอ ผศ.

- จานวนเอกสารตามที่ระบุในหนังสือนาส่ง
- กาหนดวันส่งดูได้จากปฏิทินประชุมคณะอนุกรรมการ

2 แบบ ก.พ.อ. 03

แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03

วิธีการกรอกแบบ ก.พ.อ. 03

3 แบบรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

แบบรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

4 หนังสือแจ้งความประสงค์
เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ

หนังสือแจ้งความประสงค์
เรื่อง การรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับการกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ

5 เอกสารประกอบการสอน
พร้อมแบบรับรองการใช้สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา
6 ผลงานทางวิชาการ พร้อม
แบบแสดงหลักฐานการมี
ส่วนร่วมในผลงาน (กรณี
ผลงานทาร่วมกับผู้อื่น)

แบบแสดงหลักฐานการมี
ส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ

- แบบรับรองการใช้สอนของตารา (กรณีใช้ตารา)
- แบบประเมินตาราก่อนยื่นขอตาแหน่ง (กรณีใช้ตารา)
- แบบประเมินหนังสือก่อนยื่นขอตาแหน่ง (กรณีใช้
หนังสือ)
- ดูข้อมูลประกอบเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการในคู่มือ
ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4 : การยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
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2.2 รองศาสตราจารย์
รายการเอกสาร

แบบฟอร์ม

Tips/ตัวอย่าง

1 หนังสือนาส่งจากภาควิชา

หนังสือนาส่งกรณีขอ รศ.

- จานวนเอกสารตามที่ระบุในหนังสือนาส่ง
- กาหนดวันส่งดูได้จากปฏิทินประชุมคณะอนุกรรมการ

2 แบบ ก.พ.อ. 03

แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03

วิธีการกรอกแบบ ก.พ.อ. 03

3 แบบรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

แบบรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

4 หนังสือแจ้งความประสงค์
เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ

หนังสือแจ้งความประสงค์
เรื่อง การรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับการกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ

5 เอกสารคาสอน พร้อมแบบ
รับรองการใช้สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
6 ผลงานทางวิชาการ พร้อม
แบบแสดงหลักฐานการมี
ส่วนร่วมในผลงาน (กรณี
ผลงานทาร่วมกับผู้อื่น)

แบบแสดงหลักฐานการมี
ส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ

- แบบรับรองการใช้สอนของตารา (กรณีใช้ตารา)
- แบบประเมินตาราก่อนยื่นขอตาแหน่ง (กรณีใช้ตารา)
- แบบประเมินหนังสือก่อนยื่นขอตาแหน่ง (กรณีใช้
หนังสือ)
- ดูข้อมูลประกอบเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการในคู่มือ
ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4 : การยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
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2.3 ศาสตราจารย์
รายการเอกสาร

แบบฟอร์ม

Tips/ตัวอย่าง

1 หนังสือนาส่งจากภาควิชา

หนังสือนาส่งกรณีขอ ศ.

- จานวนเอกสารตามที่ระบุในหนังสือนาส่ง
- กาหนดวันส่งดูได้จากปฏิทินประชุมคณะอนุกรรมการ

2 แบบ ก.พ.อ. 03

แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03

วิธีการกรอกแบบ ก.พ.อ. 03

3 แบบรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

แบบรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

4 หนังสือแจ้งความประสงค์
เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ

หนังสือแจ้งความประสงค์
เรื่อง การรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับการกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ

5 ผลงานทางวิชาการ พร้อม
แบบแสดงหลักฐานการมี
ส่วนร่วมในผลงาน (กรณี
ผลงานทาร่วมกับผู้อื่น)

แบบแสดงหลักฐานการมี
ส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ

- แบบรับรองการใช้สอนของตารา (กรณีใช้ตารา)
- แบบประเมินตาราก่อนยื่นขอตาแหน่ง (กรณีใช้ตารา)
- แบบประเมินหนังสือก่อนยื่นขอตาแหน่ง (กรณีใช้
หนังสือ)
- ดูข้อมูลประกอบเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการในคู่มือ
ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4 : การยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
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3. ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาคณะฯ
3.1 แบบ ก.พ.อ. 03
3.1.1 ควรจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย (ตรวจสอบคาผิด รูปแบบและขนาดของตัวอักษร การเว้นวรรคตอน
การแบ่งข้อความในการขึ้นหน้าใหม่ เป็นต้น)
3.1.2 ให้ใส่เลขหน้าในแบบ ก.พ.อ. 03 ด้วย
3.1.3 ภาระงานที่ระบุในแบบ ก.พ.อ. 03 ควรระบุเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการเท่านั้น
3.1.4 ความเห็นอื่น ๆ ดูได้จากแนวปฏิบัติการกรอกแบบ ก.พ.อ. 03

3.2 ผลงานทางวิชาการ
3.2.1 เนื่องจากผลงานทางวิชาการที่ใช้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการต้องไม่เป็นผลงานที่เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ ดังนั้น ผลงานใดที่ทาหรือเผยแพร่ในช่วงที่กาลัง
ศึกษาหรือช่วงที่ใกล้เคียงกับช่วงที่กาลังศึกษา ผู้ขอตาแหน่งต้องรับรองว่าผลงานที่ยื่น ขอไม่เป็นผลงานที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ โดยอาจรับรองในแบบ ก.พ.อ. 03 หรือในแบบ
แสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเรื่องนั้นด้วย
3.2.2 ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอตาแหน่งทาร่วมกับผู้อื่น หากผู้ขอตาแหน่งเป็นผู้ดาเนินการวิ จัยหลัก
ในผลงาน (ซึ่งคานิยามผู้ดาเนินการวิจัยหลักที่ ก.พ.อ. กาหนดคือ บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสาคัญ
ในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และ การสรุปผลการวิจัย
และให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) รวมทั้งเป็นผู้ดาเนินการหลักในการ
เผยแพร่ผลงานดังกล่าว) ขอให้ ระบุห น้าที่ความรับผิดชอบในแบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานให้
สอดคล้องกับคานิยามของผู้ดาเนินการวิจัยหลักด้วย
3.2.3 ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอตาแหน่งมีส่วนร่วมไม่ถึงร้อยละ 50 และเสนอเป็นผลงานสองเรื่อ งขึ้น
ไปที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ผู้ขอตาแหน่งต้องอธิบายรายละเอียดความเกี่ยวเนื่อ งสอดคล้องกันในแบบ ก.พ.อ.
03 และระบุว่าในกลุ่มผลงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันนั้นมีผลงานเรื่องใดบ้างที่ผู้ขอตาแหน่งเป็นผู้ดาเนินการ
หลัก
3.2.4 หากผู้ ข อต าแหน่ งมี ผ ลงานที่ ไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด แต่ ต้ อ งการแสดงให้
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Readers) ทราบเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณา ให้ ยื่ น เป็ น ผลงานทางวิช าการที่ ยื่ น
ประกอบแต่ไม่ขอรับการประเมิน โดยเพิ่มหัวข้อในแบบ ก.พ.อ. 03 เป็นหัวข้อถัดจากผลงานที่ยื่นประเมิน
3.2.5 ผลงานประเภทตารา หรือหนังสือ ให้ตรวจสอบคาผิด ทั้งในส่วนของข้อความและสูตรคานวณ
การระบุหมายเลขรูปภาพ ตาราง เป็นต้น รวมถึงการใช้คาศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ และต้องมีการอ้างอิง
การบรรณานุกรม รูปภาพหรือเนื้อหาที่นามาจากที่อื่น
3.2.6 ผลงานประเภทตารา ให้ระบุรหัสวิชาและชื่อรายวิชาที่ใช้สอนในส่วนหนึ่งของตารา เช่น ในส่วน
ของคานาด้วย

ส่วนที่ 4 : การยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
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4. ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ที่ควรทราบเกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2560
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
- สรุปเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ (หลักเกณฑ์เดิม พ.ศ. 2550 หลักเกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2560)
- ประกาศ/ระเบี ยบ/ข้อบั งคับ อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้องในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html

-------------------------------------------------------------------------

