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แนวทางการดาเนินการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ขั้นตอนที่ 1
๑. ผู้ขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการยื่นหนังสือเสนอต้นสังกัด(หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
และคณบดี) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) บันทึกขอความเสนอต่อคณบดี เรื่อง เสนอขอกาหนดตาแหนงทางวิชาการ จานวน ๑ ฉบับ
๒) ประวัติการศึกษาและการทางาน (ก.พ. ๗) /ตารางสอน ๓ ปีย้อนหลัง จานวน ๑ ชุด
๓) แบบ ก.พ.อ. ๐๓ / แบบ ก.พ.อ. ๐๔
จานวน ๘ ชุด
๔) เอกสารประกอบการสอน
จานวน ๘ ชุด
๕) ผลงานทางวิชาการ
จานวน ๘ ชุด
๖) แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานวิชาการ
จานวน ๘ ชุด
๗) หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
จานวน ๘ ชุด
๘) หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ
จานวน ๘ ชุด
๙) ผลการตรวจผลงานทางวิชาการ โดยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
จานวน ๘ ชุด
กรณีขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้เพิม่ หลักฐานข้อ ๓ – ๙ อีกจานวน ๒ ชุด
๒. คณะตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารและคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง (คณบดีรับรอง)
๓. คณะจัดทาบันทึกข้อความถึงอธิการบดีเสนอให้ผู้ขอกาหนดตาแหน่งได้รับการพิจารณากาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ พร้อมแบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมิน
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนหรือสือ่ การสอน(ปผ.๑)
ขั้นตอนที่ 2
1. กลุ่มงานบริหารงานบุคคลรับเรื่อง นาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงานทางวิชาการ ดังนี้
2. ตรวจสอบความละเอียดครบถ้วนของเอกสารและผลงานทางวิชาการ เช่น
- แบบเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03 และ 04)
- ผลงานทางวิชาการ
- ตรวจสอบสาขาวิชาที่เสนอขอ
- ตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่ของผลงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
3. ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ขั้นตอนที่ ๓ นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดังนี้
1. จัดทาวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
ประเมินการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิไว้
หากผลการสอนผ่านประเมินแล้วจึงส่งผลงานให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิ าหน้าทีป่ ระเมินผลงาน
ทางวิชาการต่อไป
2. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการซึ่งประกอบด้วย
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2.1 ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 คน เลือกมาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ
2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการในสาขานั้นๆ
จานวน 3 – 5 คน แล้วแต่กรณี (พร้อมสารอง ๓ – ๕ คน) โดยต้อง
- เป็นผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
- ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่เสนอขอ
- คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิของ ก.พ.อ. หรือที่ ก.พ.อ. ให้การรับรอง
(เลขานุการ จัดเตรียมรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิในแต่ละสาขาทีม่ ผี ู้ขอในแต่ละครัง้ จากบัญชีรายชื่อที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ.)
ขั้นตอนที่ ๔ คณะอนุกรรมการประเมินการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา ซึง่ ตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ การกาหนดวันแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้ถือวันที่คณะกรรมการ
ประจาคณะมีมติเห็นชอบคุณสมบัติ ผลการประเมินผลการสอน การประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารคาสอน หรือสื่อการสอน แล้วแต่กรณี และผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด เป็นวันแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ ๕

ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทาคาสัง่ แต่งตั้ง
1. เลขานุการ ติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ได้รับการคัดเลือกจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
2. จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวโดยให้ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นผูล้ งนามในคาสัง่
ขั้นตอนที่ ๖ จัดส่งคาสัง่ แต่งตั้ง และผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จัดส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รบั การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการโดยส่งเอกสารดังนี้
- สาเนาคาสัง่ แต่งตั้งฯ
- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
- แบบเสนอขอกาหนดตาแหน่งของผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)
- ผลงานทางวิชาการของผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่ง
- แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
(ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ๖๐ – ๙๐ วัน หากเกินกาหนดคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ทวงถามไปยัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ขั้นตอนที่ ๗ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อประเมินผลงานทางวิชาการ
1. เลขานุการติดต่อประสานงานกับประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ กาหนดวันประชุม
พิจารณาผลงานทางวิชาการ และติดต่อกับกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
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2. ทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุให้ผทู้ รงคุณวุฒินาแบบประเมินคุณภาพผลงานและ
ผลงานทางวิชาการมาในวันประชุม
3. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิฯ จะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการฯ
ทั้งหมด
4. จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุมและค่าสมนาคุณดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมสาหรับประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- ค่าสมนาคุณให้เฉพาะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
5. ดาเนินการประชุม
- บันทึกความเห็นของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและมติที่ประชุม (อนุมัติ / ไม่อนุมัต)ิ
- นามติเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การตัดสินผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรณีที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่ง อยู่ใน
เกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนดนั้น คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการอาจถือเอาผลการ
ประเมินดังกล่าวของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นมติของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ โดยไม่มี
การประชุมคณะกรรมการก็ได้
ขั้นตอนที่ ๘ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
1. เลขานุการ จัดทาวาระเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
2. รายงานผลประเมินผลงานทางวิชาการและมติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้พิจารณา
- เมื่อคณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการพิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ แต่งตัง้ ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ขั้นตอนที่ ๙ ประชุมสภามหาวิทยาลัย
1. เจ้าหน้าที่จัดทาวาระเสนอทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติ
- กรณีได้รับการอนุมัติ ให้อธิการบดีออกคาสั่งแต่งตั้ง กรณีข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกคาสั่งแต่งตั้ง พร้อม
กับสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมิน ผลงานทาง
วิชาการและแบบคาขอแต่งตั้งฯ คาสั่งแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการต้องระบุ
สาขาวิชาเชี่ยวชาญของตาแหน่งทางวิชาการที่สงั่ แต่งตั้งนั้นด้วย
- สาหรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้
ดาเนินการเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป และ
วันแต่งตั้งให้แต่งตั้งตัง้ แต่วันที่เลขานุการ ลงทะเบียนรับเรื่อง
- กรณีไม่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้เสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการทราบพร้อมทัง้ ข้อสังเกตของผูท้ รงคุณวุฒิ
** การดาเนินการเป็นความลับทุกขั้นตอน

