การเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ
1. การเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิ ชาการ
 ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์
 รองศาสตราจารย์
 ศาสตราจารย์
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง
1) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2) รองศาสตราจารย์
- ดํารงตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ครบ 3 ปี
3) ศาสตราจารย์
- ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ครบ 2 ปี
ผลการสอน
1) มีชวโมงสอนประจํ
ั่
าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2) เสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน
ซึง่ มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในข้อบังคับของสภาฯ
3) ผ่านการประเมินคุณภาพการสอนจาก
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ

ผลงานทางวิ ชาการ ประกอบด้วย
1) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดี และได้รบั การเผยแพร่
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด (ไม่นบั งานวิจยั ทีท่ าํ เป็ น
ส่วนของการศึกษาเพือ่ รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใดๆ ) หรือ
2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ มีคณ
ุ ภาพดี
และ
3) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ
หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี และได้รบั
เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด

จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ
ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งทีม่ า
ของข้อมูล
3) ต้องไม่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ
จนละเลยหรือละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของผูอ้ น่ื และสิทธิ
มนุ ษยชน
4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา
โดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์ ไม่มอี คติเกีย่ วข้อง
5) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบธรรม
และชอบด้วยกฎหมาย

2. ขัน้ ตอนการเสนอขอกําหนดตําแหน่ ง
1) ผูเ้ สนอขอเสนอผลงานต่อคณะทีส่ งั กัดโดยมี
เอกสารดังนี้
1.1 แบบ ก.พ.อ.03, แบบ ก.พ.อ.04
1.2 ผลงาน
- เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน
- งานวิจยั
- ตํารา หรืองานแต่งเรียบเรียง
1.3 คําชีแ้ จงการมีสว่ นร่วมในการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
* (ส่งเอกสารตามข้อ 1.1–1.3 อย่างละ 6 ชุด)

2) ให้คณะต้นสังกัดดําเนินการดังนี้
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
2.2 เสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ
(ส่งที ่ งานบริหารบุคคลและนิตกิ าร)
3. การแต่งตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ แต่งตัง้

1. คณะอนุ กรรมการประเมินผลการสอนและ
คุณภาพผลงานทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ โดยวิธี

วิธที ่ี 1 จํานวน 3 คน (วิธปี กติ)
วิธที ่ี 2 จํานวน 5 คน (วิธพี เิ ศษ)

4. เกณฑ์การประเมิ น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
1. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒปิ ระชุมพิจารณาผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ (โดยดําเนินการในชัน้
ความลับทุกขัน้ ตอน)
2. ผลงานต้องมีปริมาณและคุณภาพในสาขานัน้
3. การตัดสินถือเสียงข้างมาก (วิธปี กติ)
4. กรณีขอโดยวิธพี เิ ศษ ต้องได้คะแนนผ่านการเกณฑ์
การประเมินไม่น้อยกว่า 4 ใน 5
5. วิ ธีการแต่งตัง้
1) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
- คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
พิจารณาความเห็นของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุ มตั ิ
- อธิการบดีแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
- งานบริหารบุคคลฯ แจ้ง สกอ. ภายใน 30 วัน
2) ศาสตราจารย์
- คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
พิจารณาความเห็นของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุ มตั ิ
- เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพือ่ เสนอรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการฯ เพือ่ นําเสนอนายกรัฐมนตรีนํา
ความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้

จัดทําโดย.... นางสาวอมรรัตน์ นามเสนา
เจ้าหน้ าที่บริ หารงานทั ่วไป

งานกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานบริหารบุคคลและนิตกิ าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4274-4174

http://lps.snru.ac.th

