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คำนำ 

 คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ (ระดับต่ำกวาระดับอุดมศึกษา) เลมนี้ 

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมประกาศ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ทำ

หนาที ่สอนและวิจัย (ระดับต่ำกวาระดับอุดมศึกษา) เทคนิคและขั ้นตอนการปฏิบัติงานในทุกขั ้นตอน                     

ซึ่งเปนไปตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 7/2551) เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหนงวิชาการที่ทำหนาที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกวาระดับอุดมศึกษาใหดำรง

ตำแหนงอาจารยชำนาญการ อาจารยเชี่ยวชาญ และอาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ  ท้ังนี้ เพ่ือเปนกรอบแนวทางใน

การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัยและคณะที่เปนผูร ับผิดชอบหรือเกี่ยวของกับการ

ดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งเมื่อศึกษาคูมือฉบับนี้แลวจะชวยใหผูปฏิบัติงานมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน       

และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ตลอดจนไดทราบขอพึงระวังตาง ๆ และคำถามท่ีพบบอยในการขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (ระดับต่ำกวาระดับอุดมศึกษา)  

 ผูเขียนคูมือฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเปนประโยชนสำหรับผูปฏิบัติงาน                

และอาจารยท่ีอยูระหวางเตรียมความพรอมในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

นางสาวณัฏฐนรี ชำกรม 

นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ 

       กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

สารบัญ 

 หนา 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

สารบัญภาพ ง 

สารบัญแผนภูมิ จ 

สารบัญตาราง ฉ 

บทท่ี 1  บทนำ  

1.1 ความเปนมาและความสำคัญ 1 

1.2 วัตถุประสงค 3 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.4 ขอบเขตของคูมือ 

3 

3 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ  3  

บทท่ี 2 โครงสรางและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ  

2.1 โครงสรางการบริหารจัดการ 5 

2.2 ลักษณะการบริหารและสายการบังคับบัญชาตามโครงสราง 6 

2.3 บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของงานกลยุทธทรัพยากรบุคคล 6 

2.4 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตำแหนงตามท่ีไดรับมอบหมาย 7 

2.5 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 8 

บทท่ี 3 การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ (ระดับตำ่กวาระดับอุดมศึกษา) 

3.1 ผูท่ีมีสิทธิเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ประเภทผลงานวิชาการ เกณฑผลงานทางวิชาการ  

       และการตีพิมพเผยแพร การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานวิชาการ    

3.3 หลักเกณฑการอุทธรณผลการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

3.4 คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ  

     (ระดับต่ำกวาระดับอุดมศึกษา) 

3.5 หลักเกณฑการจายคาตอบแทนและเงินประจำตำแหนงของผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

3.6 หลักเกณฑการจายคาตอบแทนการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ 

3.7 หลักเกณฑการจายคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 
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บทท่ี 4    วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนท่ี 1     ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง เอกสาร และผลงานทางวิชาการของ                      

ผูขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ (กองทรัพยากรบุคคลดำเนินการ) 

ข้ันตอนท่ี 2     ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (เพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหนง ผลงานทางวิชาการ และคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ) 

ข้ันตอนท่ี 3     ทาบทามกรรมการผูทรงคุณวฒุิภายนอกประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ (Reader)   

ข้ันตอนท่ี 4     จัดสงผลงานทางวิชาการใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินผลงานทาง   

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

ข้ันตอนท่ี 5      เสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ  

ข้ันตอนท่ี 6      เสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ข้ันตอนท่ี 7       แจงผลการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ             
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บทท่ี 5  ปญหา  อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ 38 

บรรณานุกรม 40 

ภาคผนวก 1   ประกาศ หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ  

ภาคผนวก 1.1    ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับท่ี 7/2551) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยตำแหนง  วิชาการท่ีทำหนาท่ีสอนและวิจัยในระดับต่ำกวา

ระดับอุดมศึกษาใหดำรงตำแหนงอาจารยชำนาญการ อาจารยเชี่ยวชาญ และ

อาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ ประกาศ ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2551 

ภาคผนวก 1.2    ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1490/2561) เรื่อง อัตราคาตอบแทนและ

เบี้ยประชุมกรรมการ ประกาศ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 

ภาคผนวก 2   คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมพิจารณาตำแหนงทางวิชาการท่ีทำหนาท่ีสอนและวิจัย

ในระดับต่ำกวาระดับอุดมศึกษา 

ภาคผนวก 3   แบบฟอรมตาง ๆ 

ภาคผนวก 3.1   แบบเสนอขอตำแหนงอาจารยชำนาญการ อาจารยเชี่ยวชาญ และอาจารย

เชี่ยวชาญพิเศษ  (ก.บ.ม. 01)    
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ภาคผนวก 3.2   แบบฟอรมรายงานผลการประเมินผลการสอน 

ภาคผนวก 3.3  แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  

ภาคผนวก 3.4 แบบตรวจสอบเอกสารขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ (Checklist)  

ภาคผนวก 4 ตัวอยางหนังสือ และคำส่ัง 

ภาคผนวก 4.1 ตัวอยางการตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

ภาคผนวก 4.2 ตัวอยางหนังสือการทาบทามผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

ภาคผนวก 4.3 ตัวอยางแบบตอบรับพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ 

ภาคผนวก 4.4 ตัวอยางคำสั่งแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ภาคผนวก 4.5 ตัวอยางหนังสือสงผลงานทางวิชาการของผูขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

ภาคผนวก 4.6 ตัวอยางแบบประเมินผลงานทางวิชาการ  

ภาคผนวก 4.7 ตัวอยางคำสั่งการแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ภาคผนวก 4.8 ตัวอยางหนังสือแจงผลการแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการ  

(ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร) 

ภาคผนวก 4.9 ตัวอยางหนังสือขอใหสงเงินสมนาคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร) 

ภาคผนวก 5.0 ตัวอยางหนังสือขอสงสำเนาคำสั่งแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ  

(ถึงหัวหนางานบริการทรัพยากรบุคคล) 

ภาคผนวก 5.1 ตัวอยางหนังสือขอสงสำเนาคำสั่งแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ  

(ถึงผูอำนวยการกองคลัง) 
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http://www.basd.mua.go.th/Page/Reader_Assessment_All.aspx
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วิชาการของผูขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ (กองทรัพยากรบุคคลดำเนินการ) 

28 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1  ความเป็นมาและความสำคัญ  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธกิจ                  
ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมี
วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในลำดับต้น ๆ ของประเทศ                  
และของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อพันธกิจดังกล่าว คือ “บุคลากรประเภทวิชาการ”                  
ทั้งนี้ ตามข้อ14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558 ได้กำหนด                    
กลุ่มตำแหน่ง ระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ไว้ 2 ประเภท ดังนี้  
  1) ที่ทำหน้าที่สอนและวิจัย (ระดับอุดมศึกษา) ได้แก่ 
   (1) ศาสตราจารย์       
   (2) รองศาสตราจารย์ 
   (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   (4) อาจารย์ 
   (5) ตำแหน่งอ่ืนที่ ก.บ.ม. กำหนด 
  2) ที่ทำหน้าที่สอนและวิจัย (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) ได้แก่ 
   (1) อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 
   (2) อาจารย์เชี่ยวชาญ 
   (3) อาจารย์ชำนาญการ 
   (4) อาจารย์ 

 บุคลากรประเภทวิชาการ ทั้ง 2 ประเภท มีบทบาทและภารกิจที่ปฏิบัติแตกต่างกัน มหาวิทยาลัยฯ    
จึงได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับบทบาท
และภาระหน้าที่ โดยบุคลากรประเภทวิชาการ (ระดับอุดมศึกษา) มีบทบาทหลัก คือ ด้านการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสู่สังคม และประเทศชาติ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการต้องเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธ ีพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ งผู ้ช ่วยศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ส่วนบุคลากรประเภทวิชาการ (ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย
ในโรงเร ียนสาธ ิตมหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น ถ ือเป ็นทร ัพยากรท ี ่ม ีความสำค ัญท ี ่ส ุดอ ีกกล ุ ่ มหนึ่ ง                                         
ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ดังปรากฏ                
ในนโยบายด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย (People) ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น                      

https://hr.kku.ac.th/hrdkku2014/app/media/files/knowledge/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C_2560.PDF
https://hr.kku.ac.th/hrdkku2014/app/media/files/knowledge/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C_2560.PDF
https://hr.kku.ac.th/hrdkku2014/app/media/files/knowledge/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C_2560.PDF
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ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยแนวใหม่ ที่ตอบสนองกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการท่ีทำหน้าที่
สอนและวิจัย (ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา) สังกัดภายใต้คณะศึกษาศาสตร์ อยู่ 4 แห่ง  ได้แก่  
  1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  
  2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)  
  3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) 
  4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนถึงจิตวิญญาณอุทิศ
ตนเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรประเภทวิชาการ 
(ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา) ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้า เหมาะสม และสอดคล้อง
กับภารกิจที่ปฏิบัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ออกประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2551) 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการที่
ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ 
และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อเป็นเส้นทางความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น  
โดยกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการของพนักงานมหาว ิทยาล ัยประเภทว ิชาการ (ระด ับต ่ำกว่า
ระดับอุดมศึกษา) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั ้งหมด และต้องดำเนินการกำกับ ติดตาม                      
ทุกขั ้นตอน ได้แก่ การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรวจสอบ กลั ่นกรอง เอกสารและผลงาน                    
ทางวิชาการ การทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
การส่งผลงานทางวิชาการ การติดตามผลการประเมินผลงานทางวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ            
ที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ตลอดจนการจัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น  

 ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื ่อง  ขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) เพ่ือรวบรวมข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเทคนิคในการปฏิบัติงาน ข้อพึงระวังต่าง ๆ  เพื่อจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อ่านคู่มือ
ฉบับนี้ มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและถูกต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ รวมทั้ง
ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
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1.2 วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่า
ระดับอุดมศึกษา) สามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผู้ปฏิบัติงานที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่า
ระดับอุดมศึกษา) มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) เป็นการ
สรุปรายละเอียดของประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  

มหาวิทยาลัย   หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ก.บ.ม.                      หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะกรรมการพิจารณา              
ตำแหน่งทางวิชาการ 

หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที ่ทำ
หน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ         
ทางวิชาการ 

ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที ่ทำหน้าที่
สอนและวิจัย (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) หรือ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที ่เปลี ่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ได้แก่ ตำแหน่ง
อาจารย์ อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี ่ยวชาญ              
และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ (ตอ่) 

ตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หมายถึง 

 

ตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญและ

อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

ผลงานทางวิชาการ หมายถึง ผลงานที่ใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการที่มีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับที่ 7/2551) 

แบบ ก.บ.ม. 01 หมายถึง แบบเสนอขอตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ                    

อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

(ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) 

 
 

 



บทที่ 2 

โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

  โครงสร้างองค์กรของกองทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ กฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ แก่บุคลากรทุกประเภท                

ซึ่งเป็นภารกิจที่กว้างขวาง ขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน

อย่างรัดกุม และรอบคอบ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กองทรัพยากรบุคคล แบ่งโครงสร้างหน่วยงาน

ตามภารกิจหลักมีท้ังหมด 4 งาน ซึ่งแต่ละงานมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
  2.1.1) งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ ดังนี้ 

   (1) งาน HR Roadmap แผนยุทธศาสตร ์ การกำกับติดตามแผนด้านบริหาร                        
       งานบุคคลทุกมิติ 
   (2) การกำหนดและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กร ความผาสุก                
   (3) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลเพื่อกำหนดทิศทาง                     
       และการพัฒนา 
   (4) บริหารด้านโครงสร้าง อัตรากำลัง ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์ 
   (5) สารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล 
   (6) พัฒนาระบบงานด้านบริหารงานบุคคลทุกระบบ 
   (7) งานทรัพยากรบุคคลคณะ รายละเอียดงาน 
   (8) งานด้านความก้าวหน้าของบุคลากรทั้งบุคลากรประเภทวิชาการและสนับสนุน 

  2.1.2) งานบริการทรัพยากรบุคคล มีหน้าที ่ดังนี้ 

   (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในประเภทต่าง ๆ 
   (2) การรายงานตัว บรรจุ แต่งตั้ง สัญญาจ้าง ต่อสัญญา การเปลี่ยน  
        สถานภาพ เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ย้าย และการเลิกจ้าง 
   (3) การจัดทำบัญชี การจ่าย ปรับ เลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง 
   (4) งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  2.1.3) งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  มีหน้าที่ ดังนี้ 

   (1) สวัสดิการทั้งระบบ 
   (2) กองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการ รวมทั้งกองทุนเงินชดเชย 
   (3) การลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
   (4) การให้รางวัลต่าง ๆ 
   (5) การเกษียณอายุราชการ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหลัง                           
      เกษียณอายุราชการ 
   (6) งานจัดทำบัตรและหนังสือรับรอง 
   (7) งานทะเบียนประวัติ 
   (8) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

  2.1.4) งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ ดังนี้ 

   (1) งานด้านสรรบรรณของกองทั้งหมด 
   (2) งานด้านสนับสนุนการเงินและพัสดุทั้งหมด 
   (3) งานอำนวยการกิจกรรมต่าง ๆ ภาพรวมของกองทั้งหมด 
   (4) การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งบุคลากรประเภท 
       วิชาการและสนับสนุน   
   (5) การลาศึกษา ดูงาน วิจัย รวมทั้งการไปต่างประเทศ 
   (6) ทุนการศึกษาบุคลากรประเภทวิชาการ 
   (7) การคัดเลือกผู้บริหาร การแต่งตั้งผู้บริหาร หัวหน้างานและที่เก่ียวข้อง 
   (8) การประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล 
   (9) อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอำนวยการและได้รับมอบหมาย 
    

2.2 ลักษณะการบริหารและสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้าง 
  ปัจจุบันกองทรัพยากรบุคคล มีรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้บริหารสูงสุด และ            

มีผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลเป็นผู้บริหารงานกองทรัพยากรบุคคล ซึ่งแบ่งงานออกเป็น 4 งาน มีจำนวน

บุคลากรรวมทั้งสิ้น 51 คน  

2.3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 

  งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่เกี ่ยวกับการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ การกำกับ 

ติดตามแผนด้านบริหารงานบุคคลทุกมิติ โดยมีหน้าที่หลักประกอบด้วย งานจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำกับติดตามแผนด้าน
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บริหารการกำหนดและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กร ความผาสุก  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

วิจัยข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลเพื่อกำหนดทิศทางและการพัฒนา บริหารด้านโครงสร้าง อัตรากำลัง ร่วมกับ                       

ฝ่ายยุทธศาสตร์  สารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล ตลอดจนพัฒนาระบบงานด้านบริหารงานบุคคลทุกระบบ 

และส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ ้นของบุคลากรทุกประเภท ทั้งบุคลากรประเภทวิชาการและ

ประเภทสนับสนุน 

2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย     

   นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สังกัด                 

งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น 2 ภาระงานหลัก  (ทั้งนี้ ในคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะ

อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของภาระงาน ตามข้อ (2) ดังนี้  

   (1)  กระบวนงานด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับอุดมศึกษา) ปัจจุบันมี 
    ผู้รับผิดชอบ จำนวน 3 คน (รวมกับผู้เขียนคู่มือ) 
   (2)  กระบวนงานด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) ปัจจุบัน
    ผู้เขียนคู่มือรับผิดชอบเพียงคนเดียว  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้   
     - การกลั่นกรองเอกสาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และผลงานทางวิชาการ 
        ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
   - นำเสนอการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ / เอกสาร / ผลงาน 
     ทางวิชาการและหลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อคณะกรรมการ 
     พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  
   - ประสานงาน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
   - ดำเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
      และจรรยาบรรณของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ 
   - ดำเนินการส่งผลงานทางวิชาการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทาง 
     วิชาการและจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ 
   - นำเสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง      
     ทางวิชาการ 
   - ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการต่อคณะกรรมการบริหารงาน
     บุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
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   - ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   - ดำเนินการแจ้งผลการขอตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งแบบสรุปข้อเสนอแนะจาก
     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะ / หน่วยงาน และผู้ขอกำหนดตำแหน่งทราบ  
   - ดำเนินการจัดส่งเอกสารการเงินให้กับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง            
     เพ่ือเบิกจ่ายค่าสมนาคุณการอ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการของ 
     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   

2.5 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

  ดำเนินการเรื่องขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่

ทำหน้าที่สอนและวิจัย (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) โดยรับผิดชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ              

ของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้  

  (1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  

  (2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)   

  (3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์วิจัยออทิสติก) 

  (4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

ซึ่งเป็นกระบวนงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องกำกับติดตามให้ถูกต้องและเป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ 

ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ รวมรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการ กลั่นกรองและตรวจสอบ เอกสาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลงานทางวิชาการให้มี

ปริมาณและคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้รับบริการ ได้แก่ อาจารย์  

เจ้าหน้าที่ระดับคณะ และตอบคำถาม รวมทั้งตอบข้อคำถาม ชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนข้อมูลเพ่ือ

จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ เช่น การจัดโครงการค่ายวิชาการให้

ความรู้เกี่ยวกับการเขียน ก.บ.ม 01 , การเตรียมเอกสารเพ่ือประเมินผลการสอน, การผลิตผลงานและเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการท่ีถูกต้องตามมหาวิทยาลัยกำหนดไว้  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
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โครงสร้างการบริหารกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1  แผนภูมแิสดงโครงสร้างการกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
(10 คน) 

 ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 

 งานบริการทรัพยากรบุคคล 
(9 คน) 

 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
(16 คน) 

 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(14 คน) 



10 
 

    

โครงสร้างอัตรากำลังงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภูมิที่ 2  แผนภูมแิสดงโครงสร้างอัตรากำลังงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1. นางเกตกนก ประยูรสิทธิ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 2. น.ส.ปุณณภา วีระพัฒนพรรณ    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
 3. นางสุภาพร ไชยน้อย              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
 4. น.ส.อัจฉรา ใยแก้ว    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
 5. น.ส.ณัฏฐน์รี ชำกรม                นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ผู้เขียนคู่มือ) 
 6. ว่าท่ี ร.ต.หญิง อุไรพร ช่อหนองแสน    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
 7. น.ส.ทิพยมาลี เจรญิรส     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
 8. นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย ์     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
 9. นายคณินท์ อุชชิน     นักสารสนเทศปฏิบตัิการ 

 
 
 
 
 
 

 
นายสถิตย์ แก้วบุดตา 

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 

นายชัชวาล หนองนา 

หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 

 



บทที่ 3 

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
(ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) 

  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) เป็นการดำเนินการตาม

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2551) เรื ่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง

อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี ่ยวชาญ และอาจารย์เชี ่ยวชาญพิเศษ เพื ่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน

มหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้า เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จึงได้กำหนดโครงสร้างและเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการที่ทำ

หน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดให้มีตำแหน่งทางวิชาการประกอบด้วย 

ตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ที่มีสิทธิขอตำแหน่งทางวิชาการ

ต้องเป็นผู ้ที่ม ีค ุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที ่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้                       

ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบดังนี้ 

  3.1 ผู้ที่มีสิทธิเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
  3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เกณฑ์ผลงานทางวิชาการ ประเภทของผลงานทางวิชาการ 
       และการตีพิมพ์เผยแพร่ และการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ   
  3.3 หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

3.4 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

      (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) 

3.5 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

3.6 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ 

3.7 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
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• ผู้ที่มีสิทธิเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ 

  (1) มีผลการสอน ชั ่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ ่งที ่กำหนดไว้ในหลักสูตรต่ำกว่า

ระดับอุดมศึกษา 

  (2) มีความชำนาญ และมีความเชี ่ยวชาญในการสอน และจะต้องผ่านการประเมินจาก

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

  (3) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการโดยผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประเมินผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

  -  ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน

และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นรวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารของตนเอง

มากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

  - ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงานทาง

วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

  - ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ

ผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 

  - ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักว ิชาการเป็นเกณฑ์                    

ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้องเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว 

หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืนและเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ

ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

  - ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

        ผู้ที่มสีิทธิเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 3.1 
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 การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

3.2.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

 1) ตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ   
  (1)  มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่

    ในตำแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า  9 ปี หรือ 

  (2)  มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่

    ในตำแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ปี หรือ 

  (3)  มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหนา้ที่

    ในตำแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

   ในกรณีที่ อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ตำแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

รวมกัน เพื ่อขอแต่งตั ้งตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที ่กำหนดไว ้ใน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

2) ตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ  
 ต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  3) ตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

 ต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
 3.2.2 ผลงานทางวิชาการ  หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่จัดทำขึ้นจากความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ของผู้จัดทำโดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย และได้นำไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน และเป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ที่แสดงถึงความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ รวมถึงผลงานใน
ลักษณะอ่ืนซึ่งใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยมีลักษณะดังนี้ 
   (1) ตรงกับสาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
   (2) เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือ
สาขาวิชาต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
   (3) เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน 

 

           คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประเภทผลงานวิชาการ เกณฑ์ผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ 3.2 
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 3.2.3 ประเภทผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงานดังนี้  
  ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอต้องแสดงถึงความรู้  ความสามารถ ความชำนาญและความ

เชี่ยวชาญของผู้ขอ แบ่งตามลักษณะของผลงานทางวิชาการเป็น 3 ประเภท  ดังนี้ 

  (1) ผลงาน งานแต่ง เรียบเรียง งานแปล หนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ ซึ่งเป็น

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และผลงานดังกล่าวสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

  (2) ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และผลงานดังกล่าวสามารถ

นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  (3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น 

   1) สื่อ นวัตกรรมการศึกษา  เช่น ผลงานด้านการจัดทำสื่อ การเรียน การสอน 

ผลงานด้านการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งอาจจัดทำ

เป็นเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ อันเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   2) เอกสารประกอบการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเอกสารที่สามารถใช้ประกอบในการปฏิบัติ

หน้าที่ทั้งด้านการเรียนการสอน บริหารจัดการศึกษา และการนิเทศศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ

การทำงานในหน้าที่ให้สูงขึน้  สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการ

สอนเท่านั้น มิให้นำมาใช้เสนอเป็นผลงานทางวิชาการ 

   3.2.4 เกณฑ์ของผลงานทางวิชาการ  

1) ตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ 

   (1) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

มาแล้ว ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ              

หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี  และ 

   (2) งานแต่งหรือเรียบเร ียง ตำรา หรือ หนังส ือ หรือ บทความทางวิชาการ                      

ซ่ึงมีคุณภาพดี และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงวิชาการหรือวิชาชีพมาแล้ว 

   ผลงานทางวิชาการที่ขอตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญต้องมิใช่ผลงานที่ใช้สำหรับการ

พิจารณาตำแหน่งเป็นอาจารย์ชำนาญการมาแล้ว 
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  2) ตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ  
   (1) ผลงานวิจัยซึ ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงวิชาการ                

หรือว ิชาชีพมาแล้ว ทั ้งนี ้  ไม่น ับรวมงานวิจ ัยที ่ทำเป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื ่อร ับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดีมาก  และ 

 (2) งานแต่ง ตำรา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด 

 ผลงานทางวิชาการต้องมิใช่ผลงานที่ใช้สำหรับการพิจารณาตำแหน่งเป็นอาจารย์

ชำนาญการหรืออาจารย์เชี่ยวชาญมาแล้ว 

วิธีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มี 2 วิธี ดังนี้ 

 1) วิธีปกติ  หมายถึง  อาจารย์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ใน

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2551) เรื ่องหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ  ที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง

อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ สรุปได้ดังนี้ 

  (1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ จำนวน 3 คน  

  (2) การตัดสิน ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (Reader)                

โดยพิจารณาจากสรุปคุณภาพรวม  

 2) วิธีพิเศษ  หมายถึง อาจารย์ที่ขาดคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งแต่มีผลงานที่มี

คุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ขั้นตอนและวิธีการเสนอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีการพิเศษ ให้ดำเนิน

ตามข้ันตอนและวิธีการเช่นเดียวกับการเสนอขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ แต่มีเง่ือนไข ดังนี้  

  (1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ จำนวน 5 คน  

  (2) การตัดสิน ต้องได้ร ับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียงของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) โดยพิจารณาจากสรุปคุณภาพรวม 
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  3.2.5 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ลักษณะการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและบทความทาง

วิชาการ มีวิธีการเผยแพร่ดังนี้ 

  (1) เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัย  หรือบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ                   

ทั ้งนี ้ วารสารนั ้นอาจถูกเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ ่งพิมพ์หรือเป็นสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ที ่มีกำหนดการเ ผยแพร่                     

อย่างชัดเจน 

  (2) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื ่น ที ่มีกองบรรณาธิการประเมิน                        

และตรวจสอบคุณภาพ 

  (3) นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังการประชุมทางวิชาการได้

มีการบรรณธิการ และนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 

ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

  (4) เผยแพร ่บทความทางว ิชาการในหนังส ือประมวลผลการประช ุมทางว ิชาการ

(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีการบรรณธิการประ เมินและ

ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ที่นำเสนอแล้ว 

  (5) การเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่า

ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน

สาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 

  เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้น และได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” หรือ 

“บทความทางวิชาการ” นั้นแล้ว  การนำ “งานวิจัย”  และ“บทความทางวิชาการ” นั้น มาปรับปรุงหรือ

เพ่ิมเติมส่วนหนึ่งส่วนใด เพ่ือมาขอกำหนดตำแหน่ง และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย”  หรือ“บทความ

ทางวิชาการ” นั้น อีกครั้งหนึ่งจะกระทำไม่ได้ 

 

 3.2.6 การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ    
  (1) จะต้องให้ผู ้ร ่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื ่องนั้น                   

ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น 

  (2) การลงนามรับรองการมีส ่วนร่วมในผลงานแต่ละชิ ้น เมื ่อลงนามรับรองแล้วจ ะ

เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

  (3) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ลงนามได้ครบทุกคน ให้ระบุจำนวนผู้ร่วมงานและ            

ให้ถือว่าผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในผลงานเท่าเทียมกัน 
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  กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานได้ ให้ชี้แจงเหตุผลที่                  

ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจนเพื่อประกอบการ

พิจารณาด้วย ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว 

              
 
  

 การอุทธรณ์ผลการพิจารณาในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมีมติเห็นว่า                   

ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ                    

ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้ 

 (1) การอุทธรณ์ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จะกระทำได้เฉพาะกรณีผลการพิจารณาคุณภาพ

ของผลงานทางวิชาการ ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.บ.ม.กำหนด 

 (2) ผู ้มีสิทธิ ์อุทธรณ์จะต้องเป็นผู ้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเท่านั ้น จะมอบหมายให้ผู ้อ่ืน               

กระทำแทนไม่ได ้

 (3) การยื่นอุทธรณ์ต้องดำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รับทราบมติของ ก.บ.ม. 

 (4) การอุทธรณ์จะต้องเป็นการชี้แจงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานทางวิชาการ                

ที่เสนอขอไปแล้ว และได้รับพิจารณาว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.บ.ม.กำหนด 

 (5) ผลงานทางวิชาการอื่นที่เสนอเพิ่มเติมจะนำมาใช้ในการอุทธรณ์ไม่ได้ หากผู้อุทธรณ์มีผลงานทาง

วิชาการอ่ืนเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน 

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2551) เรื ่องหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั ้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการท่ีทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์

ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

 (6) การอุทธรณ์ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สามารถอุทธรณ์ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
 

 (1) ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะประธานคณะกรรมประจำคณะที่สังกัด 

 (2) ให ้คณะเสนอเร ื ่องอ ุทธรณ์ท ี ่ผ ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะไปยัง                  

กองทรัพยากรบุคคล 

         หลกัเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

 

ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ 

3.3 
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 (3) ให้กองทรัพยากรบุคคลเสนอเรื ่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ             

และดำเนินการตามมติของคณะกรรมการฯ 

 (4) ให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอผลการพิจารณาการอุทธรณ์                 

ต่อ ก.บ.ม. 

  

 

 (1) ในกรณีที ่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมีมติร ับอุทธรณ์ คณะกรรมการฯ                

จะพิจารณาให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม หรือจะแต่งตั้ งผู ้ทรงคุณวุฒิใหม่เพิ่มเติมหรือปรับปรุง

ประกอบของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ได้ตามความเหมาะสมเพ่ือให้มีการพิจารณาผลงานทางวิชาการใน

ประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ชี้แจง 

 (2) ผลการพิจารณาการอุทธรณ์ตามข้อ (1)  ให้ตัดสินโดยถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการอุทธรณ์ 
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รูปภาพที่  1   ภาพสรุปเส้นทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) 
ที่มา : ณัฏฐ์นรี ชำกรม, 2562  

 

 
เส้นทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) 
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ตารางท่ี  1    หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ชำนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ผลงานทางวิชาการ 
(คุณภาพระดับดี) 

เอกสารประกอบการยื่น
ขอกำหนดตำแหน่ง  

ทางวิชาการ 
1) ดำรงตำแหน่งอาจารย์                    
และปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า  

• วุฒิปริญญาตรี 9 ปี 

• วุฒิปริญญาโท 5 ปี 

• วุฒิปริญญาเอก 2 ปี  
2) มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการ
สอน และต้องผ่านการประเมินผลการ
สอนจากคณะอนุกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
3) ผลการสอนอยู่ในระดับชำนาญ           
ขึ้นไป  
4) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

• ผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน  และ 

• งานแต่ง หรือ เรียบเรียง  
หรือ ตำรา หรือ หนังสือ หรือบทความ
ทางวิชาการ 

หมายเหตุ  
1) ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนดไว้  
2) ไม่นับรวมผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ 
 

(1) แบบ ก.บ.ม.  01          
จำนวน 12 ชุด  
 
(2) ผลงานทางวิชาการ   
จำนวน 4  ชุด (วิธีปกติ) 
จำนวน 6  ชุด (วิธีพิเศษ) 
 
 
(3) รายงานประเมินผล
การสอนจำนวน 1 ชุด 
 

อาจารย์ชำนาญการ (วิธีพิเศษ) • ผลงานตามวิธีปกติ และมีคุณภาพ
ระดับ “ดีมาก” 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

• ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า              
4 ใน 5 ของคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ขาดคุณสมบัติเรื่อง
ระยะเวลาในการดำรง
ตำแหน่ง  

 

 หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ชำนาญการ 

1 2 3 
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ตารางท่ี 2   หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์เชี่ยวชาญ 
 
 

 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ผลงานทางวิชาการ 
(คุณภาพระดับดี) 

เอกสารประกอบการ          
ยื่นขอกำหนดตำแหน่ง             

ทางวิชาการ 

ดำรงตำแหน่ง 
อาจารย์ชำนาญการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  

• ผลงานวิจัย หรือ ผลงานทาง    
วิชาการในลักษณะอ่ืน  และ 

• งานแต่ง หรือ เรียบเรียง  
หรือ ตำรา หรือ หนังสือ หรือ              
บทความทางวิชาการ 

หมายเหตุ  
1) ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนดไว้  
2)  ไม่นับรวมผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ 
3) ต้องมิใช่ผลงานที่ใช้สำหรับการพิจารณา
ตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการมาแล้ว 

(1) แบบ ก.บ.ม.  01          
จำนวน 12 ชุด  
 
(2) ผลงานทางวิชาการ   
จำนวน 4  ชุด (วิธีปกติ) 
จำนวน 6  ชุด (วิธีพิเศษ) 
 
(3) รายงานประเมินผลการ
สอนจำนวน 1 ชุด 
 

อาจารย์เชี่ยวชาญ (วิธีพิเศษ) • ผลงานตามวิธีปกติ และมีคุณภาพ
ระดับ “ดีมาก” 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

• ต้องได้รับคะแนนเสียง                
ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ขาดคุณสมบัติเรื่อง
ระยะเวลาในการดำรง
ตำแหน่ง  

 

 หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์เชี่ยวชาญ 

1 2 3 
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ตารางท่ี 3   หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ผลงานทางวิชาการ 

(คุณภาพระดับดีมาก) 

เอกสารประกอบการ           
ยื่นขอกำหนดตำแหน่ง            

ทางวิชาการ 
ดำรงตำแหน่ง 
อาจารย์เชี่ยวชาญ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

• ผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการใน 
ลักษณะอ่ืน และ 

• งานแต่ง หรือ ตำรา หรือ หนังสือ 
หมายเหตุ  
1) ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนดไว้  
2) ไม่นับรวมผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ 
3) ต้องมิใช่ผลงานที่ใช้สำหรับการพิจารณา
ตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการและอาจารย์
เชี่ยวชาญมาแล้ว 

(1) แบบ ก.บ.ม.  01          
จำนวน 12 ชุด  
 
(2) ผลงานทางวิชาการ   
จำนวน 4  ชุด (วิธีปกติ) 
จำนวน 6  ชุด (วิธีพิเศษ) 
 
(3) รายงานประเมินผลการ
สอนจำนวน 1 ชุด 
 

อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 
(วิธีพิเศษ) 

• ผลงานตามวิธีปกติ และมีคุณภาพ
ระดับ “ดีเด่น” 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

• ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  4 
ใน 5 ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ขาดคุณสมบัติเรื่อง
ระยะเวลาในการดำรง
ตำแหน่ง  

 

 หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

1 2 3 
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 คณะกรรมการที่เกี ่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา)                     
ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่7/2551) ได้กำหนดไว้มีทั ้งสิ ้น 4 คณะกรรมการ 
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1) คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  คือ คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ประเมินผลการสอนของ                

ผู้ขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการ  

  ผู้รับผิดชอบ :   คณะดำเนินการ 
  องค์ประกอบ : ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์สอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า                  
5 ปี จำนวน 3 - 5 คน (และให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการ) 
  อำนาจหน้าที่ :  1) พิจารณาการประเมินผลการสอนจากแฟ้มสะสมงานการเรียนการสอน
อันประกอบด้วย  แผนการเรียนรู้  สื่อการสอน เกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินการเรียนของนักเรียนและ             
อ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง ผลการประเมินการสอนจากเพ่ือนร่วมงานหรือโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น การสังเกตการณ์สอน 
ซึ่งอาจพิจารณาได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น  
     2) ประชุมเพื ่อประเมินผลการสอน และรายงานผลการประเมินผล                  
การสอนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ 

 2) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  คือ คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (วาระคราวละ 2 ปี)  

  ผู้รับผิดชอบ :  มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้ง 

  องค์ประกอบ :   1) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

    2) คณบดีที่เก่ียวข้อง    เป็นกรรมการ 

     3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน  เป็นกรรมการ 

     4) ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ 

 อำนาจหน้าที่ : 1) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินผลงานทางวิชาการ 
    2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานหรือ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง    
    3) พิจารณาคุณสมบัต ิกำหนดมาตรฐานกลางสำหร ับการประเมิน                     
ผลการสอน 
    4) พิจารณาผลการประเมินผลการสอน และผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่ง 

        คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) 

 

3.4 
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    5) เสนอผลการพิจารณาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการ                
ต่อ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา 
   6) พิจารณาการอุทธรณ์ผลการพิจารณาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการเพ่ือเสนอ ก.บ.ม. วินิจฉัย  

    7) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ก.บ.ม. มอบหมาย 

 3) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader) คือ คณะกรรมการ

ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยที่ ก.บ.ม. กำหนด   

  ผู้รับผิดชอบ :  มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้ง 

  องค์ประกอบ : จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน (กรณีวิธีปกติ) และจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน  

(กรณีวิธีพิเศษ) 

  อำนาจหน้าที่ : พิจารณาตัดสินผลงานทางวิชาการ และสรุปผลการประเมินเสนอต่อ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และ ก.บ.ม. 

 4) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) คือ คณะกรรมการที่มี

อำนาจหน้าที่ในการรับรองผลการพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ             

และมีมติให้ออกคำสั่งแต่งตั้งการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนพิจารณาการอุทธรณ์การขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการ 

  องค์ประกอบ : เป็นไปตามข้อบังคบัที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  อำนาจหน้าที่ :  1) รับรองผลการพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
    2) มีมติให้ออกคำสั่งแต่งตั้งการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
    3) พิจารณาการอุทธรณ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
    4) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
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รูปภาพที่ 2    สรุปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
  (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา)   

 
 

 

3 

สรุปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

(ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศกึษา) 

 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประเมนิผลงานทางวชิาการ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

4 

1 2 
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 ภายหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการเสร็จสิ้นแล้วนั้น อาจารย์จะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทวิชาการ ประเภทสนับสนุน พ.ศ.2558  โดยกองทรัพยากรบุคคล จะส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งของผู้ไดร้ับ

การแต่งตั้งให้กับกองคลังดำเนินการ เบิกจ่าย ดังนี้  

 
ตารางท่ี 4 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ                           

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน / เดือน เงินประจำตำแหน่ง / เดือน 

อาจารย์ชำนาญการ 5,600 บาท 5,600 บาท 

อาจารย์เชี่ยวชาญ 9,900 บาท 9,900 บาท 

อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 บาท 13,000 บาท 

 

                                                                                                    

 ประกาศ ก.บ.ม. มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น (ฉบับที ่  7/2551)  ข ้อ 17.7 ได ้กำหนดให้                          

กองทรัพยากรบุคคล แจ้งคณะเบิกจ่ายค่าตอบแทนการตรวจ อ่าน และประเมินของคณะกรรมการ

ผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒ ิ  โดยส ่ งสำ เนาคำส ั ่ งแต ่ งต ั ้ งของผ ู ้ ได ้ ร ั บการแต ่ งต ั ้ ง ให ้ ก ับคณะศ ึกษาศาสตร์                                       

ดำเนินการเบิกจ่าย ดังนี้  

ตารางท่ี  5  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ 

ระดับที่ประเมิน ค่าตอบแทนการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ชำนาญการ 3,000 บาท 
อาจารย์เชี่ยวชาญ 5,000 บาท 

อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 7,000 บาท 

 

 

 

         หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ                           

 
มการที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) 
 

           หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ 

สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ    

 
มการที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) 
 

3.5 

3.6 
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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่                   
29 สิงหาคม 2562 และข้อ 7.3 ของประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1490/2561) เรื่อง อัตราค่าตอบแทน               
และเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราดังนี้  

ตารางท่ี  6  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

ตำแหน่ง อัตรา (บาท / ครั้ง / คน) 

ประธาน 1,200 บาท 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก)                         1,000 บาท 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายใน) 500 บาท 

เลขานุการ 500 บาท 

ผู้ช่วยเลขานุการ  500 บาท 

 
 

             หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 3.7 



บทที่ 4 

วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ขั ้นตอนการดำเน ินการขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการ ( ระดับต่ำกว ่าระดับอุดมศึกษา )                         

งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ได้รับผิดชอบดำเนินการมีขั้นตอนหลักทั้งหมด 7 ขั้นตอน        

ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  
 

รูปภาพที่  3    ขั้นตอนที่  1 ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เอกสาร และผลงานทางวิชาการ 
        ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กองทรัพยากรบุคคลดำเนินการ) 

 
กองทรัพยากรบุคคลต้องลงบันทึกวันและเวลาที่รับเรื่องให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อเป็น หลักฐาน และตรวจสอบ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เอกสาร ผลงานทางวิชาการให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้                             

 (1) ดำเนินการตรวจสอบชื่อ - สกุล อายุการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา สังกัด ประเภทบุคลากร              

โดยตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศกองทรัพยากรบุคคล https://hrnetwork.kku.ac.th ทั้งนี้ กรณี

อาจารย์ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นให้นับเวลาก่อนและหลัง ได้รับวุฒิเพิ่มรวมกันเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราส่วนของ

ระยะเวลา  

 

ขั้นตอนที่  1  ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เอกสาร และผลงานทางวิชาการ 
                    ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กองทรัพยากรบุคคลดำเนินการ) 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
จากระบบสารสนเทศกองทรัพยากรบุคคล 

 

ตรวจสอบเอกสาร และผลงานทางวิชาการ 

 

  1   2 

https://hrnetwork.kku.ac.th/
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 (2) ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และผลงานทางวิชาการให้ครบถ้วน ซึ่งต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

  2.1)  หนังส ือบันทึกข้อความจากคณะศึกษาศาสตร์ (คณบดีลงนามถึงผ ู ้อำนวยการ                  

กองทรัพยากรบุคคล) 

  2.2)  แบบ ก.บ.ม. 01 จำนวน 12 ชุด ทุกชุดต้องลงลายมือชื ่อผู ้ขอกำหนดตำแหน่ง                   

ทางวิชาการ และผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งลงวันที่ให้ครบถ้วน 

  2.3) ผลงานทางวิชาการ จำนวน 4 ชุด (วิธีปกติ) จำนวน 6 ชุด (วิธีพิเศษ)  

  2.4)  แบบประเมินผลการสอน จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมิน   

ผลการสอนต้องมีกำหนดไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประธานอนุกรรมการประเมินจนถึงวันยื่นขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการ (คณะดำเนินการ) 

  2.5) เอกสารประกอบการสอน แผนการสอน จำนวน 1 ชุด 

  2.6) แบบแสดงหลักฐานการมีส ่วนร ่วมในผลงานทางวิชาการ (แนบในเล ่มผลงาน                 

ทางวิชาการ)   

  ผลงานทางวิชาการที ่ผู ้ขอมิได้จัดทำผู ้เดียว แต่ผลงานทางวิชาการได้จัดทำในรูปแบบ

คณะทำงานหรือกลุ่ม ให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าผู้ขอมีส่วนร่วมในการทำจัดส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็น             

ร้อยละเท่าใดของผลงานทางวิชาการแต่ละเรื่อง และให้ผู้ร่วมจัดทำทุกราย  รับรอง พร้อมทั้งระบุว่าผู้ร่วมจัดทำ             

แต่ละรายได้จัดทำส่วนใดบ้าง 

  2.7) แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ (Reader) จำนวน 5 คน (วิธีปกติ) และจำนวน 7 คน (วิธีพิเศษ) (โดยวิธีลับ) 

ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าระดับที่ยื่นขอ 

(3) เสนอบันทึกข้อความถึงรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

 ผู้ปฏิบัติต้องเสนอบันทึกข้อความโดยให้ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลลงนามถึงรองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ว่าผู้ขอฯ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และผลงานทางวิชาการเข้าข่ายเป็นไป      

ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2551) เรื่องหลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง

อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ  

เมื่อรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงาน เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

วาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) ต่อไป 
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รูปภาพที่  4     ขั้นตอนที่  2  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ   

        (เพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลงานทางวิชาการ และคัดเลือก 

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ) 

ขั้นตอนที่  2  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ผลงานทางวิชาการ และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ) 

 

1 

กำหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
เพื่อนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวิชาการ 

2 

เตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

 

3 

ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการให้กับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ก่อนวันประชุม 1 สัปดาห์ 
เพื่อขออนุมัติหลกัการจา่ยค่าเบีย้ประชมุ 

4 

ส่งหนังสือเชิญประชุม และวาระการ
ประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง

ทางวิชาการ ล่วงหน้า 1 สัปดาห ์

5
v 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ   
(เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

ผลงานทางวิชาการ  
และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ) 

 

6
v 

จัดทำรายงานการประชุม 
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 ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง ผลงานทางวิชาการ และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ) มีรายละเอียดในการ

ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้  

 (1) โทรศัพท์เพื ่อน ัดประช ุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางว ิชาการ ( ระดับต่ำกว่า

ระดับอุดมศึกษา) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้เรียบร้อย เมื่อได้กำหนดวัน และเวลา เรียบร้อยแล้ว                    

ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ของกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี  

(https://www2.kku.ac.th/ecluster/index.php)  

 (2) ผู้ปฏิบัติงานเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยสรุปข้อมูล

ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ครบถ้วน เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาดังนี้ 

  2.1)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

  2.2)  ข้อมูลผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯ  ได้แก่ แบบ ก.บ.ม. 01  ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในการยื่น

ขอกำหนดตำแหน่งฯ ลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการประเมินผลการสอน              

คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

  2.3) รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ (Reader) 

 (3) ส่งหลักฐาน เอกสารให้กับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวิชาการ และรายละเอียดข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการขออนุมัติ

หลักการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 (4) ส่งหนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมให้กับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 

  (5) ดำเนินการประชุมตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้  ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องนำเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  (Reader) ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาคัดเลือกในที่ประชุม โดยใช้บัญชีรายชื่อกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดไว้ ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิสาขาความ

เชี่ยวชาญตรงกับผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯ และเป็นผู้ทรงวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  

 (6) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดทำรายงานการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมในครั้งถัดไป โดยให้หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

ของรายงานการประชุม ก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลลงนาม 

https://www2.kku.ac.th/ecluster/index.php
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แนวปฏิบัติการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ  (Reader)   

 ให้ผู้ปฏิบัติงานทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการได้คัดเลือกไว้ ตามลำดับ 1 – 3 หากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ลำดับแรกปฏิเสธ ให้ผู้ช่วยเลขานุการทาบทาม
ลำดับสำรองถัดไป ซึ่งต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและหลากหลายสถาบัน  (เว้นแต่วิธีพิเศษ              
ต้องทาบทาม 5 ท่าน)  

➢ วิธีการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) มี 3 วิธีการ โดยแต่ละวิธีการ มีขั้นตอนดังนี้  

 

 

 

 

      

     

 

 รูปภาพที่  5 ขั้นตอนที่ 3 ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินผลงานทางวิชาการ
   และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (Reader)                             

    มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 วิธีนี้เป็นช่องทางที่รวดเร็ว โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถอธิบายข้อมูลเบื้องต้นและผลงานทางวิชาการของ               
ผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯ ได้ หากผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับพิจารณาประเมินผลงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานสอบถามที่อยู่ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท่านสะดวกให้จัดส่งผลงานทางวิชาการให้เรียบร้อย)  

 

ขั้นตอนที่ 3 ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ (Reader) 

 

 

1 2 3

 

วิธีที่ 1  
ทาบทามทางโทรศัพท์ 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

วิธีที่ 2  
ทาบทามทาง E - mail          

(ระยะเวลา 3 - 5 วัน)                             

วิธีที่ 3  
ทาบทามทางหนังสือ

(ระยะเวลา 14 วัน) 

วิธีที่ 1 ทาบทามทางโทรศัพท์  (รวดเร็วที่สุด) 
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(1) แนะนำชื่อ - สกุล ของผู้ปฏิบัติงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2) ให้แจ้งรายละเอียดข้อมูลของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ชื่อ – สกุล สังกัด ระดับท่ียื่นขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทราบว่าผู้ขอฯ มีผลงานประเภทใดบ้าง และมีจำนวนกี่เรื ่อง และแจ้งระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

(3) เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับพิจารณาประเมินผลงาน ต้องขอทราบที่อยู่สำหรับการจัดส่งผลงานทาง

วิชาการเพ่ือให้จัดส่งได้ถูกต้อง เช่น ส่งที่บ้าน หรือสถานที่ทำงาน เป็นต้น 

 

      มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 ให้ผู ้ปฏิบัติงานส่งข้อมูลของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมแจ้งรายละเอียดผลงานทาง

วิชาการที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งใช้ยื่นขอฯ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบ พร้อมทั้งแนบแบบตอบการรับพิจารณา

ประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
  
 (1) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้เรียบร้อย พร้อมทั้งระบุ

ชื่อผลงาน และสัดส่วนการมีส่วนร่วมของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ทราบด้วย  

 (2) ตรวจสอบ E-mail และชื่อ – สกุล ของผู้ทรงคุณวุฒิให้ถูกต้องก่อนส่ง E-mail 

      มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้  

 (1) จัดทำหนังสือทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ลงนาม                 

ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งแนบแบบ ก.บ.ม. 01 และแบบตอบรับการพิจารณาผลงานให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ                  

เพ่ือดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย์ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 –14 วัน) 

 (2) เมื ่อรองอธิการบดีฯ ลงนามในหนังสือแล้ว ให้ผู ้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ถูกต้อง พิมพ์หน้าซองจดหมายโดยตรวจทานที่อยู่ต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้ งแนบ      

แบบ ก.บ.ม. 01 จำนวน 1 ชุด และแบบตอบรับการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ 

 (3) พิมพ์หน้าซองจดหมายจากกองทรัพยากรบุคคล จ่าหน้าซองถึงผู ้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 2 ซอง                   

โดยซองแรกให้ประทับตราลับที่หน้าซอง พร้อมกับแนบซองตอบรับธุรกิจเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิส่งแบบตอบรับ

กลับคืนมา 

ข้อเสนอแนะวิธีการทาบทามทางโทรศัพท์ 

ข้อเสนอแนะวิธีการทาบทามทาง E-mail    

วิธีที่ 2 ทาบทามทาง E-mail 

วิธีที่ 3 ทาบทาบทางหนังสือ 
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กรณีทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ 

 ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลลงนาม เมื่อได้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

อ่านประเมินผลงานทางวิชาการ ครบ 3 คน (กรณีวิธีปกติ) จำนวน 5 คน (กรณีพิเศษ) เรียบร้อยแล้ว   

กรณีทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิจนหมดบัญชีท่ีคัดเลือกไว้ ให้ดำเนินการดังนี้  

 กรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานได้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกไว้จนหมดบัญชีแล้ว แต่ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับ

ไม่ครบถ้วนให้ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานจัดทำบันทึกข ้อความจากผู ้อำนวยการกองทร ัพยากรบุคคลถึงคณบดี                        

คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อแจ้งให้คณะฯ ดำเนินการพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม (จำนวนที่เหลือที่   

ยังไม่ครบถ้วน)  เมื ่อคณะฯ ได้ส่งรายชื ่อผู ้ทรงคุณวุฒิมาเพิ ่มเติมแล้ว  ให้เสนอรายชื ่อดังกล่าวต่อ                            

รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  รูปภาพที่  6 ขั้นตอนที่ 4 จัดส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
    ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  

ขั้นตอนที่  4 จัดส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน 
                  ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

1 2 

จัดทำหนังสือส่งผลงานทางวิชาการ 

เสนอต่อรองอธิการบดีฝา่ยทรัพยากรบุคคลงนาม 

จัดทำแบบประเมินผลงานทางวิชาการ
ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

 

3

 

จัดส่งเอกสารและผลงานทางวิชาการ
ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย์ (EMS)  
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ขั้นตอนที่ 4 จัดส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดำเนินการดังนี้ 

 (1) จัดทำหนังส ือส ่งผลงานทางว ิชาการ โดยเสนอต่อรองอธ ิการบดีฝ ่ายทร ัพยากรบ ุคคล                         

เป็นผู้ลงนามถึงผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (2) จัดทำแบบประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

 (3) จัดส่งเอกสาร และผลงานทางวิชาการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการจัดส่งเอกสาร และผลงานทางวิชาการให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                

ทางไปรษณีย์  ดังต่อไปนี้        

 หนังสือส่งผลงานทางวิชาการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิฯ    จำนวน 1 ชุด 

 แบบ ก.บ.ม. 01       จำนวน 1 ชุด  

 ผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   เรื่องละ 1 ชุด 

 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ       จำนวน 1 ชุด 

 แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้บุคลากร/บุคลากรภายนอก/นักศึกษา    จำนวน 1 ชุด 

    (จ่ายตรงค่าตอบแทน)   

 

 

(1) ก่อนจัดส่งเอกสาร ควรตรวจสอบชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ถูกต้อง 

(2) ตรวจสอบที่อยู่สำหรับการจัดส่งผลงานให้ถูกต้อง เพ่ือลดความผิดพลาดในการจัดส่งผลงาน 

(3) เมื่อจัดส่งผลงานให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้ติดตามสอบถามทางโทรศัพท์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ได้รับผลงานทางวิชาการหรือยัง และติดตามสอบถามผลการประเมินผลงานทางวิชาการภายใน 2 เดือน            

หากยังไม่ได้รับผลการประเมินทางวิชาการ ให้ติดตามผลการประเมินกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นระยะ             

อย่างสม่ำเสมอ 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

เอกสารประกอบการจัดส่งผลงานทางวิชาการ 

อ 

อ 

อ 

อ 

 อ 
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 เมื ่อผู ้ปฏิบัติงานได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิครบถ้วนแล้ว มี 2 กรณี

ดังต่อไปนี้ 

             ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่  7 ขั้นตอนที่ 5  เสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กรณผีลการประเมินผลงานทางวิชาการผ่านเป็นเอกฉันท์)   

ขั้นตอนที่ 5   เสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อ 
  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

5.1 กรณีผลการประเมินผลงานทางวิชาการผ่านเป็นเอกฉันท์   

1 

นัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

2 

ส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมให้กับ
คณะกรรมการฯ ก่อนวันประชุม 1 สัปดาห์ 

3 

ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการให้กับงานพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ก่อนวันประชุม 1 สัปดาห์ 
เพื่อขออนุมัติหลกัการจ่ายค่าเบ้ียประชมุ 

 

4 

รายงานผลการประเมินผลงานทางวิชาการต่อ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
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ขั ้นตอนที ่ 5 เสนอผลการประเมินผลงานทางว ิชาการของคณะกรรมการผู ้ทรงคุณว ุฒิ ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กรณีผลการประเมินผลงานทางวิชาการผ่านเป็นเอกฉันท์) 

ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) นัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เพื ่อรายงานผลการประเมินการ                      
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
 (2) ส่งหนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมจัดส่งให้กับคณะกรรมการทุกท่าน ล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม 1 สัปดาห์ 

 (3) ส่งหลักฐาน เอกสารให้กับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวิชาการ และรายละเอียดข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการขออนุมัติ

หลักการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 (4) รายงานผลการประเมินผลงานทางว ิชาการ ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานต้องสร ุปผลการประเมินของ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสรุปคุณภาพโดยรวมของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ว่าอยู่หรือไม่อยู่ใน

เกณฑ์ที ่ ก.บ.ม.กำหนด และผลงานแต่ละเร ื ่องมีค ุณภาพอยู ่ในระดับใด พร้อมทั ้งสรุปความคิดเห็น                     

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เรียบร้อย                

 ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

ให้เสนอผลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจำมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) เพื่อขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 

            ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

รูปภาพที่  8 ขั้นตอนท่ี 5  รายงานผลการประเมินผลงานทางวิชาการต่อคณะกรรมการพิจารณา  
  ตำแหน่งทางวิชาการ (กรณผีลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่เป็นเอกฉันท์)   

5.2 กรณีผลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่เป็นเอกฉันท์   

1 2

 

นัดประชมุคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ 
เพื่อตัดสนิผลการประเมนิรว่มกัน 

ณ สำนกังานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

ส่งหนังสือเชิญประชุม และสำเนา
แบบประเมนิผลงานทางวชิาการ
ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ล่วงหน้ากอ่น

การประชุม 1 สัปดาห์ 

ส่งสำเนาคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการให้กับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ก่อนวันประชุม 1 สัปดาห์ 
เพื่อขออนุมัติหลักการจ่ายค่าเบี้ยประชุม   

และขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             
 

3

 

4

 

สรุปผลการประเมินตัดสินผลงานทาง
วิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวิชาการ 
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 ขั้นตอนที่ 5 เสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการ

พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กรณีผลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่เป็นเอกฉันท์) ดำเนินการ

ดังต่อไปนี้    

 (1) นัดประชุมคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื ่อรับฟังความคิดเห็นของกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ                    

และพิจารณาตัดสินผลการประเมินผลงานทางวิชาการร่วมกัน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานครฯ โดยมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการทั้งหมด (ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามคำสั่งแต่ งตั้ง, หัวหน้างานกล

ยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงาน)  

 (2) ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั ้งสำเนาแบบประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 สัปดาห์ 

 (3) ส่งหลักฐาน เอกสารให้กับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวิชาการ และรายละเอียดข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการขออนุมัติ

หลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และหลักการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ก่อนวันประชุม

อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 (4) เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาและตัดสินผลโดยถือเสียงข้างมากของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องให้คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิลงนามสรุปมติการประชุมให้

ครบถ้วนเรียบร้อยเพื่อเป็นหลักฐาน  จากนั้นรายงานผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการต่อไป และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง

ทางวิชาการได้เห็นชอบผลการประเมินทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติต้องรายงานผลการขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) (ตามขั้นตอนที่ 6)  
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รูปภาพที่  9 ขั้นตอนที่ 6 เสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อ 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 
ขั้นตอนที่  6  เสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ดำเนินการดังต่อไปนี้    

 (1) จัดทำบันทึกข้อความจากผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลถึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ทั้งนี้ ต้องบันทึกข้อความที่เสนอเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ต้องประทับตราลับให้เรียบร้อย  โดยจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องดังต่อไปนี้ 

  1.1) สรุปรายละเอียดผู ้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ชื ่อ – สกุล ตำแหน่ง               

ตำแหน่งเลขที ่ ระดับที ่ยื ่นขอ สังกัด และผลงานทางวิชาการที ่ใช้ประกอบการยื ่นขอกำหนดตำแหน่ง                    

ทางวิชาการ ว ันที ่ย ื ่นขอกำหนดตำแหน่ง และวันที ่ม ีผลในการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ                       

(กรณีผลงานทางวิชาการมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.บ.ม.กำหนดไว้) 

  1.2) สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมการและจรรยาบรรณทางวิชาการ

ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  (อยู่ / ไม่อยู่ ในเกณฑ์ท่ี ก.บ.ม.กำหนดไว้)  

ขั้นตอนที่  6  เสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อ 

  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

 

1 2 

จัดทำบันทกึข้อความจาก 

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
ถึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจำมหาวทิยาลัย (ก.บ.ม.)  
เพื่อบรรจุวาระการประชุม 

 

เมื่อผูอ้ำนวยการกองทรัพยากรบุคคลลงนามเรยีบรอ้ย 

เสนอเรือ่งโดยส่งเรือ่งถึง 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) 
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 (2) เมื่อผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลลงนามเรียบร้อย ให้ส่งเรื่องถึงผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงาน

ด้านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)   

 

 

 เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติเห็นชอบผลการขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มี 2 กรณี ดังนี้ 

        ดำเนินการดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  7  แจ้งผลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) เสนอคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดำเนินการ โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร

บุคคลเป็นผู้ลงนาม 

 (2) จัดทำบันทึกข้อความจากผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มี 2 เรื่อง 

ดังนี้ 

  2.1) บันทึกข้อความแจ้งผลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  และให้คณะฯ ดำเนินการ
แจ้งผู้ขอกำหนดตำแหน่งให้ทราบด้วย  โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้    
   - สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  จำนวน 1 ชุด 
   - แบบสรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ         จำนวน 1 ชุด 

ขั้นตอนที่  7  แจ้งผลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

 

กรณีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)  
อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

1 

เสนอคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ โดยให้รองอธกิารบดี   
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ลงนาม 

2 

แจ้งผลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไปยัง 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พรอ้มทั้งแจ้งให้คณะฯ 
ดำเนนิการเบิกจ่ายค่าอ่านผลงานให้กับคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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  2.2) บันทึกข้อความแจ้งให้คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณการพิจารณา
ประเมินผลงานทางวิชาการ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้   
   -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    จำนวน 1 ชุด 
   -  แบบแจ้งข้อมูลจ่ายตรงค่าตอบแทน    จำนวน 1 ชุด 
      (เลขท่ีบัญชีธนาคารของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)   

     (3) ลงบันทึกข้อมูลการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระบบสารสนเทศของกอง

ทรัพยากรบุคคล (https://hrnetwork.kku.ac.th/user/index.php) โดยลงบันทึกข้อมูลวันที่ได้รับแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งแนบไฟล์ในระบบให้เรียบร้อย 

  (4) จัดทำบันทึกข้อความจากผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลส่งถึงหัวหน้างานบริการ

ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล เพื่อให้งานบริการทรัพยากรบุคคลแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนของ

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   

  (5) จัดทำบันทึกข้อความจากผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลส่งถึงผู้อำนวยการกองคลังเพ่ือ

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ 

                   

 ให ้ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานจ ัดทำบ ันท ึกข ้อความจากผ ู ้อำนวยการกองทร ัพยากรบ ุคคลถ ึ งคณบดี                        

คณะศึกษาศาสตร์ แจ้งผลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมแนบมติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

และให้คณะฯ แจ้งผลผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทราบด้วย ทั้งนี้ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต้อง 

ลงชื่อรับทราบมติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยส่งสำเนาการลงชื่อรับทราบมติกลับมายังผู้อำนวยการ

กองทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นหลักฐาน  

 

 

 

 

 

กรณีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ไม่อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

https://hrnetwork.kku.ac.th/user/index.php
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แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดบัต่ำกว่าระดับอดุมศึกษา (Flow Chart) 

1. กองทรัพยากรบุคคลรบัเรื่อง  

- ตรวจสอบ คุณสมบัติ เอกสาร และผลงานทางวิชาการ 

2. คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ   
- เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะ 
ไม่ครบถ้วน 

3. ทาบทามผู้ทรงคุณวฒุ ิ

ครบถ้วน 

4. ส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.ทางโทรศัพท ์

2.ทาง E-mail 

3.ทางจดหมาย 

 ตอบรับ 

ทาบทามหมดบญัช ี

5. เสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

ผ่าน / ไม่ผ่าน 

6.เสนอผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง ต่อ ก.บ.ม. 

7. แจ้งผลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

 

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลลงนาม
ออกคำสั่งแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ 

ก.บ.ม. อนุมัต ิ ก.บ.ม. ไม่อนุมัต ิ

ระยะเวลาเฉลี่ยทั้งกระบวนการ  

ประมาณ 8 เดือน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา (Flow Chart) 

แจ้งผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

แจ้งผลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
ไปยังคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯ 



บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 

 
ในฐานะที่ผู้เขียนคู่มือเป็นผู้ปฏิบัติงานและได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการ           

ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) ผู้เขียนคู่มือฯ จึงได้สรุปปัญหา อุปสรรคที่พบ

ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนงานให้มี

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา)  

    ป ัญหาที ่พบในการปฏ ิบ ัต ิงาน  ค ือ ผ ู ้ขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการ (ระด ับต ่ำกว่ า

ระดับอุดมศึกษา) ขาดความเข้าใจและสับสนระหว่างหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ระดับอุดมศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ) กล่าวคือ บุคลากรประเภท

วิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) ต้องขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์                  

ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2551) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการท่ีทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์

ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ กำหนดไว้ 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 

  (1) จัดทำข้อมูลรูปภาพ (Infographic)  เพื่ออธิบายเกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์ เอกสาร 

และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) โดยแเผยแพร่ทางเว็บไซต์              

กองทรัพยากรบุคคล (https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=2730) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร                 

ให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถค้นหา และศึกษาประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 

และเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 

  (2) จ ัดทำโครงการส ่ง เสร ิมการขอกำหนดตำแหน ่งทางว ิชาการ (ระด ับต ่ำกว่ า

ระดับอุดมศึกษา) โดยร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ 

ขั ้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนเพื ่อส่งเสริมการเข้าสู ่ตำแหน่งทางวิชาการของ

คณาจารย์ให้มีความก้าวหน้าในสายงาน  (ได้ดำเนินการจัดโครงการแล้วซึ่งบรรจุในแผนปฏิบัติการของ             

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562)  

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=2730
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 2) การทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

     ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน  คือ  การทาบทามผู้ทรงคุณพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ทาบทามตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.อ. กำหนดไว้ ซึ่งข้อมูลการติดต่อไม่เป็น

ปัจจุบัน เช่น ที่อยู่หลังเกษียณ  E-mail หมายเลขโทรศัพท ์เป็นต้น และขาดการเพิ่มข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิทำ

ให้การทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิใช้ระยะเวลานาน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 

 ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยติดต่อประสานงาน โดยจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ 

ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่สถานที่ทำงานหรือที่อยู่บ้าน และE-mail ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันไว้ 

ในโปรแกรม MS Excel เพื ่อให้ค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว สำหรับการติดต่อการทาบทามในครั ้งต่อไป                  

อีกท้ังยังเป็นข้อมูลสำหรับให้ผู้อื่นนำไปใช้ในการติดต่อประสานงานได้  

 3) ระบบการติดตามความก้าวหน้าของการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่า

ระดับอุดมศึกษา)  

     ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน คือ ปัจจุบันการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่า

ระดับอุดมศึกษา) ยังไม่มีโปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับติดตามความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่ง               

ทางวิชาการ มีเพียงช่องทางโทรศัพท์สำหรับสอบถามผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 

 ระดมสมองร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือนักสารสนเทศ เพื ่อจัดทำโปรแกรมระบบ

สารสนเทศสำหรับติดตามการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) เพื ่อให้                

ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทราบความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นการนำเทคโนโลยีมา

ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการตอบคำถาม ทำให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯ                 

เกิดความพึงพอใจ  
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                                 บรรณานุกรม          

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551, 30 กรกฎาคม).ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2551) 

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยใน

ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์

เชี่ยวชาญพิเศษ.  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558, 5 กันยายน). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ.2558.                    

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558, 3 ตุลาคม). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2558.                  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2561, 18 มิถุนายน) .ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1490/2561) เรื่อง อัตรา

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ  

 

 



 

ภาคผนวก 1 
ประกาศ หลกัเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 1.1 
ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 7/2551) เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยตำแหน ่งว ิชาการท ี ่ทำหน ้าท ี ่สอนและว ิจ ัยในระด ับต ่ำกว่า
ระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี ่ยวชาญ และ
อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 
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ภาคผนวก 1.2 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1490/2561) เรื่อง อตัราคา่ตอบแทนและ

เบี้ยประชุมกรรมการ ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 
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ภาคผนวก 2 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

ที่ทำหน้าท่ีสอนและวิจยัในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก 3 
แบบฟอร์มต่าง ๆ 
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ภาคผนวก 3.1 
แบบเสนอขอตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ  

และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ  (ก.บ.ม. 01)    
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    ก.บ.ม. 01 

 แบบเสนอขอตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารยเ์ชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

ส่วนที่ 1 :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดำรงตำแหน่ง...................................................... 

(อาจารย์ชำนาญการ / อาจารย์เชี่ยวชาญ  /อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ) 

ในสาขาวิชา ................................................................ 

โดยวิธี.................................................. 

ของ นาย/นางสาว/นาง ........................................................ 

สังกัด ................................................  คณะ ..................................................มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

1.   ประวัติส่วนตัว 

  1.1  วัน............ เดือน.................... ปีเกิด.................... 

  1.2  อายุ.............ป ี

  1.3  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ) 

  คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

 (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
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2.   ประวัติการรับราชการ 

2.1   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง............................................... รบัเงินเดือน ........................บาท 

2.2   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่................เดือน.....................พ.ศ. ................ 

2.3   ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการในสาขาวิชา....................................  

        เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ................. 

2.4   ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญในสาขาวิชา......................................     

   เมื่อวันที่................เดือน..............................พ.ศ. .................. 

   อายุราชการ ................. ปี .............. เดือน 

2.5   ตำแหน่งอื่น ๆ  

    2.5.1 

    2.5.2 

    2.5.3 

    2.5.4 

    2.5.5 

3.   ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ทำโดยความเห็นชอบจากต้นสังกัด) 

3.1    งานสอน 

 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

.......................   .......................          .....................           .............................................. 

.......................   .......................          .....................           .............................................. 

.......................   .......................          .....................           .............................................. 

.......................   .......................          .....................           .............................................. 
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3.2   งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทำการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

3.3   งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ในการบริการต่อ
สัปดาห์) 

3.4   งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

3.5  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

 

4.   ผลงานทางวิชาการ 

4.1   ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ 

4.1.1  ผลงานวิจัย   

4.1.1.1.............................................................................................................................. 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการมาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้ 

   เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ........... 

       ตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด) 

  4.1.1.2 ............................................................................................................................  

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการมาแล้วหรือไม่ 

    ไม่เคยใช้ 

  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

            ตามเกณฑ์ท่ี ก.บ.ม. กำหนด) 

  4.1.1.3  .................................................................................................................... .... 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการมาแล้วหรือไม่ 

     ไม่เคยใช้ 

  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

           ตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด) 
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4.1.2  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 4.1.2.1 ............................................................................................................................. 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการมาแล้วหรือไม่ 

    ไม่เคยใช้ 

  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ........ 

            ตามเกณฑ์ท่ี  ก.บ.ม. กำหนด) 

 4.1.2.2 ..........................................................................................................................  

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการมาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ........ 

           ตามเกณฑ์ท่ี  ก.บ.ม. กำหนด) 

4.1.2.3 ..................................................................................................................... ........ 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการมาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ........ 

            ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 

 4.1.3  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

 4.1.3.1 ............................................................................................................................. ..... 
 ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการมาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ........ 

         ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 
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4.1.3.2 .................................................................................................... ..............................        
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการมาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

         ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด)         

4.1.3.3 ................................................................................. ..................................................        
 ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการมาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

         ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด)         

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                    
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า เป็นต้น) 

 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา    

ประกอบการพิจารณาด้วย) 

4.2   ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ   

 4.2.1  ผลงานวิจัย 

          4.2.1.1 ............................................................................................................... ............ 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และ/
หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญมาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... 

         ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 
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4.2.1.2..............................................................................................................................  

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และ/
หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญมาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

        ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด 

4.2.1.3 ..................................................................................................................... ...... 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และ/
หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญมาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

         ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 

 4.2.2  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  4.2.2.1 ....................................................................................................................... .... 

              ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
อาจารย์ชำนาญการและ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

         ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 

4.2.2.2............................................................................................................................. . 

              ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
อาจารย์ชำนาญการและ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ........ 

         ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 
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4.2.2.3.............................................................................................................................. 

              ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
อาจารย์ชำนาญการและ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

           ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 

4.2.3 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือหนังสือ 

 4.2.3.1........................................................................................................................ ...... 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และ/หรือ
ตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญมาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ........ 

        ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด 

 4.2.3.2..............................................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และ/หรือ
ตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญมาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

         ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 

 4.2.3.3 ..................................................................................................................... ...... 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และ/หรือ
ตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญมาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

         ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 
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 (ผลงานทางว ิชาการทุกประเภท ให ้เสนอโดยเข ียนตามหล ักของการ เข ียนเอกสารอ้างอิง                   
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า  เป็นต้น) 

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผล งานเท่าใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 

4.3  ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

4.3.1  ผลงานวิจัย  

 4.3.1.1 ............................................................................................................................  

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และ/
หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ และ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

          ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด 

4.3.1.2................................................................. ............................................................. 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และ/
หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ และ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

  เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

           ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 

4.3.1.3............................................................................................................................. . 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และ/
หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ และ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ........ 

      ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 
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4.3.2  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 4.3.2.1 ..........................................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
อาจารย์ชำนาญการและ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ และ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษมาแล้ว
หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

       ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 

4.3.2.2 ........................................................................................... ................................ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
อาจารย์ชำนาญการและ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ และ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษมาแล้ว
หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... 

       ตามเกณฑ์ท่ี  ก.บ.ม. กำหนด) 

4.3.2.3 ..................................................................................................................... .. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
อาจารย์ชำนาญการและ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ และ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษมาแล้ว
หรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 

    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

       ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 
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4.3.3  ผลงานแต่งตำราหรือหนังสือ 

 4.3.3.1 ................................................................................................ ............................ 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และ/หรือ
ตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ  และ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษมาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... 

         ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 

4.3.3.2 .............................................................................................. ............................... 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และ/หรือ
ตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ  และ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษมาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

         ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 

4.3.3.3 ....................................................................................................... ...................... 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ และ/หรือ
ตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ  และ/หรือตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษมาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

         ตามเกณฑ์ที่  ก.บ.ม. กำหนด) 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า  เป็นต้น) 

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
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 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ...........................................................................เจ้าของประวัติ 
         (............................................................................) 
              ตำแหน่ง.................................................................... . 

        วันที่...........เดือน.......................... พ.ศ. ............ 
 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
               แบบประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ............................. 
(อาจารย์ชำนาญการ / อาจารย์เชี่ยวชาญ / อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ) 

ในสาขาวิชา ........................................... 
โดยวิธี ......................................... 

ของ นาย/นางสาว/นาง ........................................................ 
สังกัด ........................................... คณะ ..................................................มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

------------------------------------ 
 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ...(อาจารย์ชำนาญการ / อาจารย์เชี่ยวชาญ / อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ)  
แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว .......................................................... .............................. 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ...... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)..... ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
         (...................................................................) 
ตำแหน่ง  ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการโรงเรียน 
  วันที่.........เดือน ........................... พ.ศ. ......... 
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ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว............................................. .................. 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ... (เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย).... ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อาจารย์ชำนาญการ/              
อาจารย์เชี่ยวชาญ /อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ) 
 
ลงชื่อ.....................................................................  
      (...................................................................)  
    ตำแหน่ง  .........................................................  
                         วันที่........เดือน ........................... พ.ศ. .... ........ 
 

ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน  

 

 คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอำนาจจากคณะอนุกรรมการพิจารณา 
ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...ในการประชุมครั ้งที ่ ...../....เมื ่อวันที ่..... ..................                        
ได้ประเมินการสอนของ  นาย/นาง/นางสาว.........................................................................แล้วเห็นว่า บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้มีความ...... (ชำนาญ/ชำนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)........ในการสอนมีคุณภาพ  (อยู่/ไม่อยู่)....ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.บ.ม. กำหนด 
 

     ลงชื่อ..................................................................... 

              (...................................................................)  

     ตำแหน่ง  ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 

        วันที่..........เดือน ........................... พ.ศ. ............ 
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ส่วนที่ 4 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

ตอนที่ 1  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา..................................................  ในการประชุมครั้งที่..../...          เมื่อวันที่ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .พ.ศ. . . . . . . . .รวม.. . . . . . . . . .คร ั ้ ง ประเม ินผลงานทางว ิชาการของนาย/นาง/นางสาว
......................................................... .....ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น...(อาจารย์ชำนาญการ/อาจารย์เชี่ยวชาญ/
อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ)... ในสาขาวิชา......................แล้วเห็นว่า 

1)  งานวิจัย จำนวน............เรื่อง  คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ี ก.บ.ม.กำหนด  
จำนวน...........เรื่อง ได้แก่ 

 1.1 )  ..............................................................................  ผู ้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............     
 คุณภาพอยู่ในระดับ........ 
 1.2 ) ...............................................................................  ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ   
 คุณภาพอยู่ในระดับ......... 
 
 2)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน จำนวน........เรื่อง  คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)... 
 ในเกณฑ์ท่ี ก.บ.ม. กำหนด   จำนวน.......เรื่อง  ได้แก่ 

2.1 ) ................................................................................ ......ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  
  คุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
  2.2 ) .......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  
  คุณภาพอยู่ในระดับ................ 
 3)  ตำรา/หนังสือ จำนวน........เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ี ก.บ.ม. กำหนด  
จำนวน ........ เรื่อง ได้แก่ 

3.1 ) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  
  คุณภาพอยู่ในระดับ................... 
  3.2 ) .......................................................................................ผู้ขอมีสว่นร่วมรอ้ยละ  

  คุณภาพอยู่ในระดับ................... 

 

 

 



77 
 

4) บทความทางวิชาการ จำนวน......เรื่อง  คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ี ก.บ.ม. กำหนด  

จำนวน ........ เรื่อง ได้แก่ 

   4.1 ) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ    
   คุณภาพอยู่ในระดับ.................. 

  4.2 ) .......................................................................................ผู้ข อมีส่วนร่วมร้อยละ   
  คุณภาพอยู่ในระดับ................. 

(ผลงานทางว ิชาการทุกประเภท ให ้เสนอโดยเข ียนตามหล ักของการเข ียนเอกสารอ้างอิง                     
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า  เป็นต้น 

สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร       
ผลที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ลงชื่อ................................................................. 

         (.................................................................) 

ตำแหน่ง   ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

   และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        วันที่ ....... เดือน........................... พ.ศ. .... 
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 ตอนที่ 2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม
ครั้งที่...../....เมื ่อวันที่........................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
.......................................ตามที่คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแล้วเห็นว่า.. (งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/และ/หรือตำรา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด จึงเห็น... (สมควร/ไม่สมควร)...ให้กำหนดตำแหน่ง 
นาย/นาง/นางสาว.................................  เป็นตำแหน่ง... (อาจารย์ชำนาญการ/อาจารย์เชี่ยวชาญ/อาจารย์
เชี่ยวชาญพิเศษ)... ในสาขาวิชา.................. และให้นำเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

             ลงชื่อ.................................................................... 

                           (......................................................................) 

                     ตำแหน่ง   ประธาน / เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

                    วันที่........ เดือน.............................. พ.ศ. ............. 

 

ส่วนที่ 5  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการประชุมครั้งที่...../.... 
เมื่อวันที่.....เดือน......................พ.ศ. ........... พิจารณาแล้วมีมติ........(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ให้แต่งตั้ง นาย/นาง/
นางสาว.............................................................. ให้ดำรงตำแหน่ง.....(อาจารย์ชำนาญการ/อาจารย์เชี่ยวชาญ/
อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ)......ได้ตั้งแต่วันที่...................................................  

                ลงชื่อ........................................................................  

                     (......................................................................) 

                            ตำแหน่ง   ................................................................ 

           วันที่.......เดือน................................พ.ศ. ....... 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 3.2 
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการสอน 
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แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการสอน 

สำหรับผู้เสนอขอกำหนดตำแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ  

และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

ส่วนงานอาจพัฒนาแบบประเมนิขึ้นใช้เองได้ โดยควรมีหลักการที่ชัดเจนในการประเมิน ครอบคลุมประเด็นที่ควรประเมิน                               

และมีที่มาของการกำหนดผลการประเมินเป็นระดับชำนาญ ชำนาญพิเศษ และเชี่ยวชาญที่ชัดเจน 

 

1. ช่ือผู้เสนอขอ ..................................................................................................................................................................... 

2. ช่ือวิชาที่ขอรับการประเมิน ................................................. สาขาวิชา............................................................................. 

3. สังกัด  ............................................................คณะ ...................................................................... มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. การประเมินผลการสอน 

ท่ี รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ค่าน้ำหนัก

(คะแนนเต็ม) 

รวมค่า

น้ำหนัก

คะแนนท่ีได้ 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

0.1-

1.0 

1.1-

2.0 

2.1-

3.0 

3.1-

4.0 

4.1-

5.0 

1 ระดับคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน

หรือเอกสารคำสอน หรือเอกสารแสดงความ

เช่ียวชาญการสอน หรือสื่อการสอน 

- ความสมบูรณ์และถูกต้องของเนื้อหา 

- ความเหมาะสมในการใช้ภาษา 

- ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของ

เอกสารอ้างอิง  

(ให้คูณผลรวมคะแนนที่ได้ด้วย 8) 

     25  ให้ประเมินโดยพิจารณาจาก

เอกสารประกอบการสอน หรือ

เอกสารคำสอน หรือเอกสารแสดง

ความเชี่ยวชาญ การสอน หรือสื่อ

การสอน ที่ใช้ประกอบเสนอขอ

ตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งนั้นๆ 

2 ความสามารถด้านการวางแผนการสอนและ

การประเมินผลการเรียนการสอน 

- มีการจัดทำประมวลผลรายวิชา (Course 

syllabus) หรือเอกสารในรูปแบบอื่นที่แสดง

ได้ว่าผู้สอนมีการวางแผนการสอนอย่างเป็น

ระบบเพื่อให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

- มีการกำหนดวัตถุประสงค์การสอน หัวข้อ

เนื้อหาที่สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- มีการกำหนดและใช้เกณฑ์การประเมินและ

วิธีการประเมินที่เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 

(ให้คูณผลรวมคะแนนที่ได้ด้วย 5) 

     25  อาจประเมินโดยพิจารณาจาก 

- เอกสารต่างๆ เช่น Course 

syllabus, แผนการสอน ฯลฯ  

- ผลการประเมินโดยผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงาน 

ผู้บังคับบัญชา       

(ส่วนงานอาจปรับเปลี่ยนหัวข้อ

การประเมินเองได้ตามความ

เหมาะสม) 

3 ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน 

- มีความสามารถในการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด

วิเคราะห์ วิจารณ์ในรายวิชาที่สอน และจัดให้

ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

- มีความสามารถในการใช้เอกสาร สื่อการ

สอน อุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม และ

     25  อาจประเมินโดยพิจารณาจาก 

- เอกสารต่างๆ เช่น Course 

syllabus, แผนการสอน ฯลฯ  

- ผลการประเมินโดยผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงาน 

ผู้บังคับบัญชา      

  



81 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ค่าน้ำหนัก

(คะแนนเต็ม) 

รวมค่า

น้ำหนัก

คะแนนท่ีได้ 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

0.1-

1.0 

1.1-

2.0 

2.1-

3.0 

3.1-

4.0 

4.1-

5.0 

แนะนำผู้เรียนให้รู้จักแหล่งเรียนรู้ที่จะศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 

- มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอน

ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ

ติดตามการสอนตลอดเวลา รวมถึงเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนๆ หรือ

ประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ให้คูณผลรวมคะแนนที่ได้ด้วย 5) 

(ส่วนงานอาจปรับเปลี่ยนหัวข้อ

การประเมินเองได้ตามความ

เหมาะสม) 

4 ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

วิญญาณความเป็นครู 

- มีความรับผิดชอบในการสอน  ตรงต่อเวลา 

- รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 

- เข้าใจและเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนอย่าง

สม่ำเสมอ และเท่าเทียมกัน 

- เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

(ให้คูณผลรวมคะแนนที่ได้ด้วย 5) 

 

     25  อาจประเมินโดยพิจารณาจาก 

- เอกสารต่างๆ เช่น Course 

syllabus, แผนการสอน ฯลฯ  

- ผลการประเมินโดยผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงาน 

ผู้บังคับบัญชา  

(ส่วนงานอาจปรับเปลี่ยนหัวข้อ

การประเมินเองได้ตามความ

เหมาะสม) 

 ผลการประเมินรวมท้ัง 4 ด้าน      100   

สรุปผลการประเมิน 

 1. คุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/    ................... คะแนน 

  เอกสารแสดงความเชี่ยวชาญการสอน/สื่อการสอน 

 2. ความสามารถด้านการวางแผนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน  .................. คะแนน 

 3. ความสามารถด้านการจัดการเรยีนการสอน    .................. คะแนน 

 4. ความเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรมและวญิญาณความเป็นคร ู   .................. คะแนน 

     รวมท้ัง  4 ด้าน    ................. คะแนน 

สรุปผลการประเมิน ผู้ถูกประเมนิมีผลการสอนอยู่ในระดับ  

    ไม่ผ่าน        ชำนาญ    ชำนาญพิเศษ   เชี่ยวชาญ 

    

    ลงช่ือ  .......................................... ประธานคณะกรรมการ 

            (.......................................) 

    ลงช่ือ  ........................................  กรรมการ 

            (.......................................) 

    ลงช่ือ  ........................................  กรรมการ 

            (.......................................) 

          วันท่ี ............/................/............ 
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เกณฑ์การประเมิน 

 มหาวิทยาลยัใช้เกณฑ์การประเมินโดยแปลงค่าน้ำหนักคะแนนและผลการประเมินระดับดี ดเีด่น และดเียี่ยม เพื่อใช้

ในการสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

 ค่าน้ำหนักคะแนนที่ได้ต่ำกว่า    56   ให้ถือว่าผลการสอนไม่ผ่าน  

 ค่าน้ำหนักคะแนนที่ได ้ 54-68  ให้ถือว่าผลการสอนอยู่ในระดับชำนาญ 

 ค่าน้ำหนักคะแนนที่ได ้ 71-84   ให้ถือว่าผลการสอนอยู่ในระดับชำนาญพิเศษ 

 ค่าน้ำหนักคะแนนที่ได ้ 86-100   ให้ถือว่าผลการสอนอยู่ในระดับชำนาญพิเศษ 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 3.3 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

 บทความวิชาการ   ตำรา     หนังสือ    งานวิจัย    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผู้ร่วมงาน จำนวน ............ คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
  ลงชื่อ ......................................................... 

  (..........................................................) 

  

  ลงชื่อ ......................................................... 

  (..........................................................) 

 

  ลงชื่อ ......................................................... 

  (..........................................................) 

 

   ลงชื่อ ......................................................... 

            (..........................................................) 



 

ภาคผนวก 3.4 
แบบตรวจสอบเอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (Checklist) 
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ภาคผนวก 4 
ตัวอย่างหนังสือ และคำสั่ง 
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ภาคผนวก 4.1 
ตัวอย่างการตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
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(ตัวอย่าง) 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล  กองทรัพยากรบุคคล  โทร.48692 
ที่ อว 660201.1.3.1/           วันที่         กุมภาพันธ ์  2563  
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 เพื่อโปรดพิจารณาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ นางสมใจ ใจดี (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งอาจารย์ ขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ 
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายมัธยมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ การตรวจสอบ
เบื้องต้นมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู ้เสนอขอมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น              
(ฉบับที่ 7/2551) เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวจิัย
ในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

2. ผลการประเมินผลการสอนอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ  โดยใช้เอกสารประเมินผลการสอนเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1  

 3. ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เร่ือง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง              
ทางวิชาการฯ ต่อไป 

 
     (ลงชื่อ) .................................................. (เจ้าของเร่ือง) 
      (นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม) 
                   นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบตัิการ 

  (ลงชื่อ)…………………………………………. 
        (นายชัชวาล หนองนา)                    

                      หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
 

 (ลงชื่อ)…………………………………………. 
          (นายสถิตย์ แก้วบุดตา)                    

                         ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 
 



 

ภาคผนวก 4.2 
ตัวอย่างหนังสือการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
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       (ตัวอย่าง) 

               ลับ 
 
  

ที่ อว 660201.1.3.1 /                     มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
123 ถนนมิตรภาพ 
อำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น  40002 

                                                                             มีนาคม  2563 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาวิเคราะห์และประเมินผลงานทางวิชาการ  

เรียน รองศาสตราจารย์..................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบ ก.บ.ม. 01  จำนวน  1   ชุด 

 2. แบบตอบรับ หรือ ปฏิเสธ การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จำนวน  1   ชุด 

 ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อพิจารณาวิเคราะห์และประเมินผลงานทางวิชาการ ของ อาจารย์สมใจ ใจดี  (พนักงานมหาวิทยาลัย) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ชำนาญการ โดยวิธีปกติ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาวิเคราะห์และประเมินผลงานทางวิชาการของ

บุคคลดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วยงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง และบทความทางวิชาการจำนวน 1 เรื่อง พร้อมนี้ได้จัดส่งหนังสือ “ตอบรับ”หรือ

“ปฏิเสธ”การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาวิเคราะห์และประเมินผลงานทางวิชาการมาด้วยแล้ว ผลการพิจารณาเป็นประการใด ขอได้โปรด

แจ้งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบด้วย โดยส่งแบบตอบรับดังกล่าวถึงผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 หรือแจ้งผลการตอบรับไปที่ E-mail Address :Natnch@kku.ac.th เพื่อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้จัดส่งผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าวให้ท่านพิจารณาต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  จกัขอบคุณยิ่ง 

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (รองศาสตราจารย์เกรยีงไกร กิจเจริญ) 

         รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

   ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
สำนักงานอธกิารบด ี 
กองทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4320-2338 หรือ 08-1965-7506            

      ลับ 

 



 
 

 

ภาคผนวก 4.3 
ตัวอย่างแบบตอบรับพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ 
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(ตัวอย่าง)  

ลับ 
      แบบตอบรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ   

     ของ นางสมใจ ใจดี  ตำแหน่ง อาจารย์ 
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์  

ขอกำหนดตำแหน่ง อาจารย์ชำนาญการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ข้าพเจ้า..........................................................................ตำแหน่ง.............................................................................................................. 
สังกดั............................................................................................................................. ............................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... ............ 
สถานที่ติดต่อ
.................................................................................................... ................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
โทรศัพท์................................................................โทรสาร........................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...................................................... อีเมล…์………………………………………………………………………………… 
 
     ยินดีรับพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
         และให้จ่ายค่าตอบแทนฯ โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร.........................................................         
        สาขา ..........................................................  ประเภท ............................................. 
          เลขท่ีบัญชี ……………………………………………………………………... 
     ไม่สามารถรับพิจารณาผลงานทางวิชาการให้ได้  
 เนื่องจาก.................................................................................................................  
 
     การยินยอมให้เปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แจ้งความประสงค์ขอทราบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ยินยอม 
   ไม่ยินยอม 

      (ลงชื่อ)................................................. 
 วันท่ี.......เดือน......................พ.ศ........... 

หมายเหตุ    

• ขอความกรุณาจากท่านส่งคืนใบตอบรับให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบนับจากวันท่ีท่านได้รับหนังสือฉบับน้ี พร้อมซอง
จดหมาย  ท่ีแนบมาพร้อมน้ี หรือติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม  โทร. 0 4300 9700 ต่อ 48692 , 081-
965-7506  E-mail : natnch@kku.ac.th เพื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้จัดส่งผลงานทางวิชาการให้ท่านต่อไป                                          

        
        ลับ 

 

 



 

ภาคผนวก 4.4 
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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(ตัวอย่าง) 

ลับ 

                                    
คำส่ังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่           / 2563 
   เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
    และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

..................................... 
 ด้วย นางสมใจ ใจดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์          
และเพื่อให้การกำหนดตำแหน่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อประเมิน ผลงานทาง
วิชาการของบุคคลดังกล่าว  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 37 (1) (5) และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 
ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการที ่ทำหน้าที ่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา                
ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 และได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท่ี 9471/2562 ลงวันท่ี         
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จงึแต่งตั้งให้ผู้ท่ีมีรายนามและผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปน้ีเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ   

1. 
 

รองศาสตราจารย์ .................................... 
สังกัด ...................................................... 

กรรมการ 

2. 
 

3. 
 

รองศาสตราจารย์ ..................................... 
สังกัด ...................................................... 
รองศาสตราจารย์ ......................................... 
สังกัด ...................................................... 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

4.  
5. 
6. 

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม 

เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป   
   สั่ง  ณ  วันท่ี          เมษายน พ.ศ.2563 
   
  
                              (รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ)       
                             รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                                       
                         ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      ลับ 



 

ภาคผนวก 4.5 
ตัวอย่างหนังสือส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
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           (ตัวอย่าง) 

               ลับ 
 

 

ที่  อว 660201.1.3.1/       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง 
        อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002 
           มีนาคม  2563 

เรื่อง ส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
เรียน รองศาสตราจารย์........................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  แบบประวัติส่วนตวั      จำนวน  1  ชุด                                                                                                                                                                                                        
  2.  ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ     จำนวน  1  ชุด  
 3.  แบบประเมินผลงาน      จำนวน  1  ชุด 

ตามที่ท่านได้ตอบรับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ของ นางสมใจ ใจดี (พนักงานมหาวิทยาลยั) 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้เสนอ
ผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ชำนาญการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกลา่ว 
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับเรื่อง และขอได้โปรดส่งผลการประเมินไปยังผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื ่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที ่ทำหน้าที ่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่า
ระดับอุดมศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป (หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 
นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม  08-1965-7506 , 0 – 4300 - 9700  ต่อ 48692  หรือ E-mail Address : natnch@kku.ac.th)  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง   

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
        (รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ) 
        รองอธกิารบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
       ปฏิบัตกิารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

สำนักงานอธกิารบด ี

กองทรัพยากรบุคคล  งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 

โทร. 0 4300 9700 ต่อ 48692 โทรสาร 0 4320 2338 

 

        ลับ 

 



 

ภาคผนวก 4.6 
ตัวอย่างแบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
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              (ตัวอย่าง) 

                  ลับ 
แบบสรุป 

การประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ขอรับการประเมิน นางสมใจ ใจดี  ตำแหน่ง อาจารย์  
ขอกำหนดตำแหน่ง อาจารย์ชำนาญการ  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยวิธี ( )  ปกต ิ  (      )  พิเศษ 

ประเภทผลงาน 
คุณภาพ 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

1. ผลงานวิจัย      

2. บทความวิชาการ      

*ระดับคุณภาพผลงานทั้งหมด      

 *โปรดระบุระดับคุณภาพผลงานโดยรวม ซึ่งหมายถึง การสรุปโดยรวมจากผลงานทั้งหมด 
ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   (   )  ผ่าน  (   )  ไม่ผ่าน 
สรุปคุณภาพโดยรวมของผลงานทั้งหมด  (   )  ผ่าน  (   )  ไม่ผ่าน 
ข้อเสนอแนะ  (ถ้าม)ี 
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

..........................................................................  

หมายเหตุ  กรณีที่มีความเห็นอื่น ๆ ขอความกรณุาพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อแนบแบบสรุปนีไ้ด้ 

     ผู้ประเมิน ........................................................................... 

      (.............................................................) 

                                                                     วันท่ี .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............. 

 

 

                                        ลับ 
 
 



100 
 

       (หน้าหลัง) 
วิธีการ 1)  ผลงานประเภทใดซึ่งผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งมไิดส้่งให้ประเมนิ  ให้เว้นว่างไว้ 
 2)  เป็นการสรุปรวมคณุภาพของผลงานแตล่ะประเภท ซึ่งในกรณีทีแ่ต่ละประเภทมผีลงานมากกว่า  1  ช้ิน  
               ให้ผู้ประเมินมองผลงานในภาพรวมแบบสะสมงาน  มิใช่นำมาหารเฉลี่ย 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งต้องมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพโดยรวม  ดังนี้ 

• สำหรับผู้ขอ  วิธีปกติ  ทุกองค์ประกอบคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์  ดี 
• สำหรับผู้ขอ  วิธีพิเศษ  ทุกองค์ประกอบคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์  ดีมาก 
• นอกจากน้ีในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ  ดังนี ้
 1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่ลอกเลียน ผลงาน
ของผู้อื่น รวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า  1 ฉบับ ในลักษณะที่จะทำให้
เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
 2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง  และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
 3) ต้องไม่คำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิ
มนุษยชน 
 4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลงานโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว  หรือต้องการสร้างความ
เสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
 5)  ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
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                                        ลับ 
แบบประเมินผลงานวิจัย 

ผู้ขอรับการประเมิน นางสมใจ ใจดี  ตำแหน่ง อาจารย์  
ขอกำหนดตำแหน่ง อาจารย์ชำนาญการ  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยวิธี ( )  ปกติ  (      )  พิเศษ 
ชื่อเร่ือง  .......................................................................................................... 

รายละเอียดที่ประเมิน 
คุณภาพ 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

1. ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจยั      
2. ความคิดริเริ่ม      

3. การเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ      
4. ประโยชน์ของงานวิจัย      

5. การอภิปรายผลการวิจัย      
6. ปริมาณงานท่ีทำ      

*ระดับคุณภาพผลงานโดยรวม      

* โปรดระบุระดับคุณภาพผลงานโดยรวม ซึ่งหมายถึง การสรุปโดยรวม จากข้อ 1 -6 ซึ่งความสำคัญของแต่ละหัวข้อไม่

จำเป็นต้อง  เท่ากัน โดยให้ข้ึนกับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

เกณฑ์การตัดสิน   การขอวิธีปกติ  ทุกองค์ประกอบคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์  ดี 

 การขอวิธีพิเศษ  ทุกองค์ประกอบคุณภาพต้องไม่ตำ่กว่าเกณฑ์  ดีมาก 

ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   (   )  ผ่าน  (   )  ไม่ผ่าน 

ผลการพิจารณา      (   )  ผ่าน  (   )  ไม่ผ่าน 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

ผู้ประเมิน ......................................................................... 
                                                                                     (........................................................) 
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(หน้าหลัง)  

รายละเอียดหัวข้อการประเมินงานวิจัย 
 1. ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนในการวิจัยมีการวางแผนเก็บข้อมูลและเสนอผลงาน 
ฯลฯ อย่างถูกต้องตามหลักวิธีการวิจัยเพียงใด 
 2. ความคิดริเร่ิม หมายถึง ลักษณะของงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า มีความคิดริเริ่มของผู้วิจัยมากน้อยเพียงใด 
 3. การเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
 3.1 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
 3.2 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
 3.3 นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการ
และนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 3.4 การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที ่มีรายละเอียดและความยาว  ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาระดับของวารสาร หรือการประชุมวิชาการที่ผู้วิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวิชาการ หรือวิชาชีพน้ันๆ มากน้อยเพียงใด 
 4. ประโยชน์ของงานวิจัย หมายถึง ประโยชน์ของผลการวิจัยพื้นฐาน หรือประยุกต์ที่จะใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย
ในปัญหาต่อเนื่อง หรือให้ความรู้ใหม่ทางวิชาการ ฯลฯ ได้ดีเพียงใด 
 5. การอภิปรายผลการวิจัย หมายถึง ความสามารถของผู้วิจัยในการวิจารณ์หรืออภิปรายผลการวิจัยให้เป็นที่เข้าใจได้
ดีเพียงใด และมีการนำผลการวิจัยของผู้อื่นมาใช้ประกอบการอภิปรายหรือไม่ 
 6. ปริมาณงานที่ทำ หมายถึง ปริมาณงานที่ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทำ (ในกรณีที่ทำคนเดียว) หรือปริมาณงานที่
ร่วมทำ (ในกรณีที่ทำหลายคน) สำหรับงานวิจัยที่ทำหลายคนแต่เป็นงานที่ยากและมีปริมาณมาก ปริมาณงานของผู้เสนอขอ
กำหนดตำแหน่งอาจอยู่ในช่วงดีมากหรือดีเยี่ยมก็ได้ 
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
     7.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 
รวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า 1 ฉบับ ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่า
เป็นผลงานใหม่ 
     7.2 ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง และแสดง
หลักฐานของการค้นคว้า 
     7.3ต้องไม่คำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 
     7.4 ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงาน
ตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
     7.5 ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 สรุปผลงานโดยรวม หมายถึง การสรุปโดยรวม จากข้อ 1-6 ซึ่งความสำคัญของแต่ละหัวข้อไม่จำเป็นต้อง เท่ากัน 
โดยให้ข้ึนกับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ลับ 

แบบประเมินบทความทางวิชาการ 
ผู้ขอรับการประเมิน นางสมใจ ใจดี ตำแหน่ง อาจารย์ 
ขอกำหนดตำแหน่ง อาจารย์ชำนาญการ  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยวิธี ( )  ปกติ  (    )  พิเศษ 
ชื่อเร่ือง   …………………………………………………………………………………….. 

รายละเอียดที่ประเมิน 
คุณภาพ 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

1. ความสมบรูณ์ของบทความตามหัวข้อ      
2. ความถูกต้องทางวิชาการ      

3. ประโยชน์ที่จะนำไปใช้      
4. การเรียบเรียงและขั้นตอนการเขียน      
5. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา      

6. การแสดงความคิดเห็น      
7. การเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับ      

*ระดับคุณภาพสรุปผลงานโดยรวม      

* โปรดระบุระดับคณุภาพผลงานโดยรวม ซึ่งหมายถึง การสรุปโดยรวม จากข้อ 1-7 ซึ่งความสำคัญของแต่ละหัวข้อไม่
จำเป็นต้องเท่ากัน โดยให้ข้ึนกับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เกณฑ์การตัดสิน   การขอวิธีปกติ  ทุกองค์ประกอบคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์  ด ี
การขอวิธีพิเศษ  ทุกองค์ประกอบคุณภาพต้องไม่ตำ่กว่าเกณฑ์  ดมีาก 
 
ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    (   )  ผ่าน  (   )  ไม่ผ่าน 
ผลการพิจารณา      (   )  ผ่าน  (   )  ไม่ผ่าน 
ความเห็นเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
            ผู้ประเมิน ..................................................................... 
       (...........................................................................) 
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(หน้าหลัง)  
รายละเอียดหัวข้อการประเมินบทความทางวิชาการ 

1. ความสมบูรณ์ของบทความตามหัวข้อ หมายถึง เนื้อหาของบทความมีความสมบรูณ์ครบถ้วนตามหัวข้อเรื่องเพียงใด 
2. ความถูกต้องทางวิชาการ หมายถึง การเสนอหลักวิชาการในบทความมีความเชื่อถือได้เพียงใด รายละเอยีดที่ใช้เขียนได้
ผ่านการวิจยั พิสูจน์ หรือแสดงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งว่าเป็นความจริง และมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นสนับสนุน หรือไม ่
3. ประโยชน์ที่จะนำไปใช้ หมายถึง ประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งอา้งอิง อ่านเพื่อให้ความรู้ ใช้ในการศึกษา ปฏิบัติ ฯลฯ ได้
มากน้อยเพียงใด 
4. การเรียบเรียงและขั้นตอนการเขียน หมายถึง ความสามารถของผู้เขียนในการศึกษาค้นคว้า เขียนอธิบาย และดำเนินเรื่อง
อย่างมีขั้นตอน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนเพียงใด 
5. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา หมายถึง ความสามารถในการเขียนประโยคให้รดักุม มีการใช้ภาษาอังกฤษปะปนเท่าที่
จำเป็น หรือมีความเหมาะสมในการใช้คำ หรือศัพท์บัญญตัิ หรือศัพท์ท่ีนิยมใช้กันในสาขานั้นๆ ไดด้ีเพยีงใด 
6. การแสดงความคิดเห็น หมายถึง ความสามารถของผูเ้ขียนในการแสดงความคิดเห็นของตนเองในบทความเพื่อวิเคราะห์
วิจารณ์ หรือสรุปหลักการทางวิชาการไดด้ีเพียงใด และมีเหตผุลควรแก่การเชื่อถือเพียงใด 
7. การเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับ หมายถึง ระดบัของวารสาร หรือการประชุมวิชาการที่ผู้เขียนไดเ้ผยแพร่บทความ ทาง
วิชาการ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มากน้อยเพียงใด 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
8.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไมล่อกเลยีนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นำ
ผลงานของตนเองในเรื่องเดยีวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า 1 ฉบับ ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงาน
ใหม ่
8.2 ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง และแสดงหลักฐานของ
การค้นคว้า 
8.3 ต้องไม่คำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมดิสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 
8.4 ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกีย่วข้อง และเสนอผลงานตามความ
เป็นจริง ไมจ่งใจเบี่ยงเบนผลการวจิัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแกผู่้อื่น และเสนอผลงาน
ตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยันในทางวิชาการ 
8.5 ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
สรุปผลงานโดยรวม หมายถึง การสรุปโดยรวม จากข้อ 1-8 ซึ่งความสำคญัของแต่ละหัวข้อไม่จำเป็นต้องเท่ากัน โดยให้ข้ึนกับ
การพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ภาคผนวก 4.7 
  ตัวอย่างคำสั่งการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
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(ตัวอย่าง) 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ที่               /2562 

เร่ือง การแต่งต้ังให้พนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
..................................... 

 
 ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ......................  
เมื่อวันที่ ...................... ได้กำหนดเลขประจำตำแหน่ง ........................... ตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่ง..............................  
ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี ้
 อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  32 มาตรา  37 (1 )  ( 5 )  และมาตรา  85  แห ่ งพระราชบ ัญญ ัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.
2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ.2558 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2552) 
เร ื ่อง  กำหนดหล ักเกณฑ์แนวปฏ ิบ ัต ิ ในการจ ่ายค ่าตอบแทนและสว ัสด ิการพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ประกาศ 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2551) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการที่
ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ  อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์                   
เชี ่ยวชาญพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ในการประชุม                  
ครั้งท่ี ............................... เมื่อวันท่ี ................................ และได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ 6255/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จึงแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสมใจ ใจดี ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ชำนาญการ ดังรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี (ใส่วันท่ีมีผลได้รับการแต่งตั้ง)  
     
      สั่ง  ณ วันที่        สิงหาคม พ.ศ.2562 
 
 
                    (รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ) 
           รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                   
                           ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 



 

 
(ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่งแต่งต้ัง) 

บัญชรีายละเอียดการแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งวิชาการและได้รับเงินประจำตำแหน่ง  

แนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลยัขอนแก่น ที่                 / 2562  ลงวันที่          สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลำดับ
ที่ 

 ชื่อ-สกุล 
รหัสประจำตัว 

วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม 

เงินเดือน 
ดำรง

ตำแหน่ง
ปัจจุบันเมื่อ 

ตำแหน่งที่เลื่อน อัตราเงินเดือนที่ให้ไดร้ับ 

ตั้งแต่วันที ่ หมายเหต ุ
ตำแหน่ง / สังกัด 

เลข
ประจำ

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง / สังกัด 

เลข
ประจำ

ตำแหน่ง 
เงินเดือน 

เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน 

 
1 นางสมใจ ใจด ี

111111 
ศษ.ม. 

หลักสูตรและการสอน 
อาจารย ์

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฝ่ายมัธยมศึกษา) 
ศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

1234 XX,XXX  (ใส่วันที่) อาจารย์ชำนาญการ
โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฝ่ายมัธยมศึกษา) 

ศึกษาศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

1234 XX,XXX  5,600 5,600 (ใส่วันที่
ได้รับการ
แต่งต้ัง) 

อาจารย์ชำนาญ
การคนที่ ........ 

ของมหาวิทยาลยั 
และคนที่.......... 
ของปี 2562  
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ภาคผนวก 4.8 
ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

(ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์) 
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   (ตัวอย่าง) 

        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล โทร.48692 
ที ่ อว 660201.1.3.1/                                      วันที่           สิงหาคม  2562  
เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ 
เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ยื ่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งวิชาการที ่ทำหน้าที ่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา  จำนวน 1 ราย นั ้น บัดนี้             

การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) 

ครั้งที่ .................... เมื่อวันที่ .......................... ได้พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสมใจ ใจดี ตำแหน่ง                 

อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง .................. สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา

(ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ ในสาขาวิชา........................ พร้อมนี้

ได้แนบคำสั่งแต่งตั้ง และแบบสรุปข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบุคคลรายดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดแจ้งผลการแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย 

 

   (นายสถิตย ์แก้วบุดตา) 
         ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 4.9 
ตัวอย่างหนังสือขอใหส้ง่เงินสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์) 
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   (ตัวอย่าง) 

        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล โทร.48692 
ที ่ อว 660201.1.3.1/                                      วันที่           สิงหาคม  2562  
เรื่อง ขอให้ส่งเงินสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้พนักงานมหาวิทยาลัย 

ราย นางสมใจ ใจดี ตำแหน่งอาจารย์ ขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ นั ้น บัดนี้ 

กระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคคลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 ดังนั ้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดใคร่ขอให้คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณ                  
ให ้ก ับกรรมการผ ู ้ทรงคุณว ุฒ ิพ ิจารณาผลงานทางว ิชาการ ของ ราย นางสมใจ ใจดี  ตามคำสั ่งที่  
......................................... ลงวันที่ ......................... โดยจ่ายเงินให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีรายชื่อตั้งแต่ลำดับที่                  
1 ถึงลำดับที่ 3 ของคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านละ  3,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา         

 

 

   (นายสถิตย ์แก้วบุดตา) 
         ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 5.0 
ตัวอย่างหนังสือขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

(ถึงหัวหน้างานบริการทรัพยากรบุคคล) 
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(ตัวอย่าง) 

        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล โทร.48692 
ที ่ อว 660201.1.3.1/                                      วันที่           สิงหาคม  2562  
เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
เรียน    หัวหน้างานบริการทรัพยากรบุคคล 

งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

ประเภท 
 

ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
หมายเหตุ ขร. พ.งบ พ.

รายได้ 

พ.งบ 

(เปลี่ยน) 

1 นางสมใจ ใจดี     อาจารย์ชำนาญการ 
คำสั่ง มข. ที่ ................. 

ลงวันที่ .......................... 

 รายละเอียดปรากฏในสำเนาคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

                                            

 

   (นายสถิตย ์แก้วบุดตา) 
         ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 5.1 
ตัวอย่างหนังสือขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

(ถึงผู้อำนวยการกองคลัง) 
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(ตัวอย่าง) 

        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล โทร.48692 
ที ่ อว 660201.1.3.1/                                      วันที่           สิงหาคม  2562  
เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
เรียน    ผู้อำนวยการกองคลัง 

งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

ประเภท 
 

ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
หมายเหตุ ขร. พ.งบ พ.

รายได้ 

พ.งบ 

(เปลี่ยน) 

1 นางสมใจ ใจดี     อาจารย์ชำนาญการ 
คำสั่ง มข. ที่ ................. 

ลงวันที่ .......................... 

 รายละเอียดปรากฏในสำเนาคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

                                            

 

   (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
         ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 
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ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ - สกุล     นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม   Miss Natnaree Chumkrom   

ตำแหน่งปัจจุบัน  บุคลากรระดับปฏิบัติการ 

วันเดือนปีเกิด  25 กุมภาพันธ์ 2533   อายุ 30 ปี 

สังกัด           งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล   สำนักงานอธิการบดี      

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

   หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 043-202-338 , 48692 (ภายใน) 

E-mail         natnch@kku.ac.th 

การศึกษา    ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)   

                     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประสบการณ์ทำงาน      

           พ.ศ.2555    ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล  

                                            สังกัดกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี    

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     พ.ศ.2556    พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)   

                                     สังกัดงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล  

          สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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