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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง แนวทางดําเนินงานการเข!าสู$ตําแหน$งทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๔

ดวยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ไดมีมติให
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนดแนวทางดําเนินงานการเขาสู,ตําแหน,งทางวิชาการของคณาจารย/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อความชัดเจน ถูกตองและสอดคลองกับขอบังคับของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๓ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว,าดวยหลักเกณฑ/
และวิธีการพิจารณาแต,งตั้งบุคคลใหดํารงตําแหน,งผูช,วยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ และศาสตราจารย/
พ.ศ.๒๕๕๒ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศกําหนดแนวทางดําเนินงานการเขาสู,ตําแหน,งทางวิชาการ
ของคณาจารย/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไวดังนี้
๑. การส,งผลงานและการดําเนินงานในมหาวิทยาลัย
๑.๑ อาจารย/ผูประสงค/จะส,งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน,งและแต,งตั้งใหดํารง
ตํา แหน, งทางวิ ช าการ ตรวจสอบคุ ณสมบัติ ของตนเองและคุ ณสมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน,ง ตลอดจนผลงานที่
จําเป@นตองมีสําหรับตําแหน,งที่ประสงค/จะขอกําหนดตําแหน,งและแต,งตั้งว,ามีครบถวนแลว จากนั้น ใหกรอก
ขอมู ล ลงแบบฟอร/ มต, า งๆ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓ หรื อ ก.พ.อ. ๐๔ วช. ๐๑ หรื อ วช. ๐๒ หรื อ วช. ๐๓
แบบแสดงหลักฐานการมีส,วนร,วมในผลงาน/กรณีมีผูอื่นมีส,วนร,วมในผลงานวิชาการที่ส,ง) พรอมแนบเอกสาร
ผลงานวิชาการ และเอกสารแสดงการเผยแพร,ผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด) ใหครบถวน
การเสนอเอกสารใหเสนอผ,านผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเท,า ไปยังคณบดีหรือเทียบเท,า
เพื่อตรวจสอบและรับรองว,าผูขอกําหนดตําแหน,งเป@นผูมีคุณสมบัติครบถวน
๑.๒ เจาหนาที่ธุรการประจําคณะลงทะเบียนรับเอกสารหลังจากคณบดีหรือเทียบเท,าลงนาม
รับรองคุณสมบัติ แลวจัดส,งเอกสารทั้งหมดไปที่งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน,งทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล)
๑.๓ งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน,งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร แลวลงทะเบียนรับเอกสาร จากนั้นใหเสนอเลขานุการคณะกรรมการ
พิ จ ารณาตํ า แหน, ง ทางวิ ช าการเพื่ อ ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร, ผ ลงานทางวิ ช าการ
โดยกระบวนการในขั้นนี้ใหดําเนินการภายใน ๑ สัปดาห/ นับแต,วันที่งานเลขานุการฯ ลงทะเบียนรับเอกสาร
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๑.๔ หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร,ผลงานทางวิชาการมีมติเห็นชอบการเผยแพร,
ผลงานทางวิชาการครบถวนตามเกณฑ/การขอกําหนดตําแหน,งระดับที่เสนอขอแลว ใหคณะตนสังกัดเสนอ
แต,งตั้งคณะอนุกรรมาการเพื่อดําเนินการดังนี้
๑.๔.๑ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคําสอน แลวแต,กรณี โดยองค/ประกอบของคณะอนุกรรมการใหเป@นไปตามที่กําหนดในขอบังคับ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี ว, า ดวยหลั กเกณฑ/ และวิ ธี การพิ จ ารณาแต, งตั้ งบุ คคลใหดํ า รงตํ า แหน, ง
ผูช,วยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/และศาสตราจารย/ที่ใชบังคับอยู,ในขณะนั้น
๑.๔.๒ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเอกสาร/หลักฐาน ผลงานทางวิชาการจํานวน ๓ – ๕ คน
ซึ่งมีผูดํารงตําแหน, งทางวิชาการไม, ต่ํากว,าระดับรองศาสตราจารย/ร,วมเป@นอนุกรรมการอย,างนอย ๑ คน
เพื่ อ ทํ า หนาที่ พิจ ารณากลั่ น กรองเอกสาร หลั ก ฐานผลงานทางวิ ช าการ ซึ่ ง ประกอบดวย ผลงานวิ จั ย
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและผลงานแต,งตําราหรือหนังสือ
การดํ า เนิ น การตามขอ ๑.๔ คณบดี ห รื อ เที ย บเท, า ตองเร, ง รั ด ดํ า เนิ น การและแจงผล
การดําเนินการต,อเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน,งทางวิชาการ เพื่อแจงผูขอกําหนดตําแหน,งทราบ
ภายใน ๔๕ วัน นับแต,วันที่ไดรับคําสั่งแต,งตั้งเป@นคณะอนุกรรมการ
๑.๕ ผลการประเมิ น การสอน เอกสารประกอบการสอนหรื อเอกสารคํ า สอน และผลการ
กลั่นกรองเอกสาร/หลักฐานผลงานวิชาการตาม ๑.๔.๑ และ ๑.๔.๒ กรณีที่คณะอนุกรรมการไม,มีขอเสนอ
ใหปรับปรุงแกไข ใหงานเลขานุการรวบรวมเพื่อเสนอต,อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน,งทางวิชาการ
พิ จ ารณาหาผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการตาม
สาขาวิชานั้นๆ ต,อไป
กรณี ที่คณะอนุกรรมการมี ขอเสนอใหปรับ ปรุ งแกไขผลงาน ใหงานเลขานุการรวบรวม
เอกสารส,งคืนผูขอกําหนดตําแหน,งทางวิชาการ โดยตองมีหนังสือนําส,งเป@นทางการ และเมื่อผูขอกําหนด
ตําแหน,งทางวิชาการส,งงานที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอนุกรรมการแลวใหลงทะเบียนรับและจัดส,ง
(โดยทําหนังสือนําส,ง) ใหคณะอนุกรรมการทําการตรวจการแกไข
๑.๖ ใหคณะอนุกรรมการตามขอ ๑.๔.๑ และ/หรือ ๑.๔.๒ ตรวจสอบการแกไขผลงานทาง
วิชาการตามที่ไดใหขอเสนอแนะไป โดยใหเร,งรัดดําเนินการและส,งผลการประเมินภายใน ๓๐ วัน นับแต,วันที่
ไดรับผลงานที่แกไขจากงานเลขานุการฯ
กรณีที่พบว,าผูขอกําหนดตําแหน,งทางวิชาการยังแกไข ปรับปรุงผลงานวิชาการไม,ครบถวน
คณะอนุกรรมการฯ สามารถใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม โดยใหดําเนินการเช,นเดียวกับ
๑.๕ และ ๑.๖

๓

๒. การดําเนินงานในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน,งทางวิชาการ
๒.๑ งานเลขานุการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน,งทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ เสนอ
เอกสารผลงานทางวิชาการ ผลการประเมินการสอนและผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสาร
คําสอน เพื่อขอความเห็นชอบการดําเนินงานการขอกําหนดตําแหน,งทางวิชาการของผูขอ และพิจารณากําหนด
ประธานและผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
๒.๒ งานเลขานุการดําเนินการติดต,อทาบทามผูทรงคุณวุฒิตามรายชื่อและลําดับที่ที่คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน,งทางวิชาการมีมติเลือกไวตามขอ ๒.๑ และจัดส,งผลงานวิชาการ (ผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น และผลงานแต,งตําราหรือหนังสือ) และแบบฟอร/มประเมินผลงานให เมื่อผูทรงคุณวุฒิ
ท,านนั้นๆ ตอบยินดีรับเป@นผูตรวจ
๒.๓ งานเลขานุ ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ เมื่ อไดรั บ ผลการประเมิ น จาก
ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ทํ า หนาที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการครบทุ ก คน
ประเด็นหารือของที่ประชุมคือผลการประเมินผลงานในภาพรวมของผูเสนอขอกําหนดตําแหน,งทางวิชาการ
เป@นอย,างไร ผ,านหรือไม,ผ,าน หรือตองแกไขปรับปรุงอย,างไร
๒.๔ งานเลขานุการนํามติที่ประชุมของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ ๒.๓ เสนอต,อที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน,งทางวิชาการเพื่อพิจารณา
กรณีที่ตองมีการแกไขปรับปรุงใหงานเลขานุการส,งใหผูเสนอขอปรับปรุงแกไขผลงานใน
เวลาที่กําหนด แลวนําผลการปรับปรุงแกไขเสนอต,อที่ประชุมใหม,
กรณีไม,มีการแกไขใหงานเลขานุการนําผลเสนอต,อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
เพื่อดําเนินการต,อไป
๒.๕ ผลงานที่ผ,านการประเมินตามขอ ๒.๔ แลว การนับวันแต,งตั้งใหดํารงตําแหน,งผูช,วย
ศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ หรือศาสตราจารย/ใหนับดังนี้
กรณีผลงานผ,านการประเมินตามขอ ๑.๕ วรรคแรก คณะอนุกรรมการไม,มีขอเสนอให
ปรับปรุงแกไขใหนับวันแต,งตั้ง ตั้งแต,วันที่งานเลขานุการลงทะเบียนรับเอกสารที่คณบดีหรือเทียบเท,าลงนาม
รับรองคุณสมบัติตามขอ ๑.๓
กรณี ผ ลงานผ, า นการประเมิ น ตามขอ ๑.๕ วรรคสองที่ คณะอนุ กรรมการมี ขอเสนอให
ปรับปรุงแกไขผลงาน ใหนับวันแต,งตั้ง ตั้งแต,วันที่งานเลขานุการลงทะเบียนรับผลงานทางวิชาการที่ไดแกไข
ปรับปรุงถูกตองสมบูรณ/ตามขอ ๑.๕ หรือ ๑.๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
(ผูช,วยศาสตราจารย/ชัยวัฒน/ บุณฑริก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

