
แนวปฏิบัติการดำเนินการเสนอขอตำแหนงทางวิชาการ 

 เพ่ือใหการใหบริการการเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการแกอาจารย  ใหมีการดำเนินงาน 

ท่ีรวดเร็วข้ึนจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการไว ดังนี้ 

1. อาจารย 

1.1. จัดทำเอกสารเสนอขอตำแหนงทางวิชาการตามรายละเอียดและเกณฑท่ีกำหนด 

1.2. จัดทำบันทึกถึงคณบด ีพรอมผลงาน  โดยเสนอผานหัวหนาภาควิชา/ผูอำนวยการฯ 

1.3    สงเรื่องถึงหนวยทรัพยากรบุคคลของคณะฯ เพ่ือใหเพ่ือทางหนวยทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ  

        ขอมูลในเบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณา  

ภายในวันพุธสัปดาหท่ี  2 ของเดือน เพ่ือนำเขาวาระในพุธสัปดาหท่ี 4  

**สงหลังจากวันท่ีกำหนดจะนำเขาประชุมในเดือนถัดไป** 
 

1 หนวยทรัพยากรบุคคล (ระดับคณะ) 

1.1.  ลงเลขรับเรื่องท่ีหนวยสารบรรณ 

1.2.  ตรวจสอบเอกสาร/ผลงานเบื้องตน และแบบฟอรม  ภายใน 1 สัปดาห 

1.2.1. ไมถูกตอง  ใหสงคืนผูเสนอขอตำแหนงทางวิชาการ แกไขใหม  

1.2.2. ถูกตอง 

1.2.2.1. เสนอเรื่องถึงประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการระดับคณะ 

โดยสงสำเนาเรียนประธานฯ  ภายใน  3 วันทำการ 

1.2.2.2. นัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  
 

2 คณะกรรมการกล่ันกรองฯ (ระดับคณะ)      

2.1. พิจารณาผลงานเบื้องตน 

2.2. หากมีการแกไข ใหผูเสนอขอตำแหนงทางวิชาการดำเนินการแกไขใหเสร็จ ภายใน 1 สัปดาห 

2.3. หากไมมีแกไข เสนอเรื่องถึงคณบดีเพ่ือดำเนินการตอไป 
 

3 คณะกรรมการประจำคณะ 

3.1. พิจารณาใหขอเสนอแนะหรือใหความเห็นชอบภายในพุธสัปดาหท่ี 4 ของเดือน 

3.2. หากผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหแจงหนวยทรัพยากรดำเนินการข้ันตอนตอไป 
 

4 หนวยทรัพยากรบุคคล (ระดับคณะ) 

4.1. นำ ก.พ.ว.มศว 01 และเอกสารท่ีเก่ียวของ เสนอคณบดีลงนาม 

4.2. ลงทะเบียนการเสนอขอตำแหนงทางวิชาการในระบบ  HURIS 

4.3. นำเสนอผลงาน  จัดพิมพวาระประชุม และบันทึกโอนเงิน เสนอตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

ผลงานทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย  

 

 

 



 

 

 

 

5 คณะอนุกรรมการกล่ันกรองผลงานทางวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย)  

   คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการ 
 

6 กรรมการประเมินการสอนระดับคณะฯ  (ภายใน 1 เดือน) 

7.1    สงคำสั่งประเมินการสอนใหกรรมการประเมินการสอน  ภายใน 4 วันท่ีไดรับคำสั่ง 

7.2    ประชุมคณุอนุกรรมการประเมินผลการสอน/และสงผลการสอน 

- สงใหผูเสนอขอตำแหนงดำเนินการแกไขเอกสารในกรณีท่ีกรรมการมีมติใหดำเนินการแกไข 

     (ดำเนินการทันทีหลังไดรับเอกสารไมเกิน  2 สัปดาห ) 

7.3       สงผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (45 วัน) 
 

7 คณะอนุกรรมการกล่ันกรองผลงานทางวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย)  

7.1. รอพิจารณาผลประเมินผลการสอน พรอมกับผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

7.2. เม่ือไดผล 2 อยางแลว นำเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 
 

8 คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

8.1. เสนอผลการประเมินการขอตำแหนงทางวิชาการสูสภามหาวิทยาลัย 

8.2. กรณีผานการประเมินการขอตำแหนงทางวิชาการระดับ ตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  

ตำแหนงรองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแตงตั้งสงใหคณะ 

8.3. กรณีผานการประเมินการขอตำแหนงทางวิชาการระดับ ตำแหนงศาสตราจารย มหาวิทยาลัย

สงเรื่องตอไปยัง สกอ. เพ่ือพิจารณาโปรดเกลาแตงตั้งตอไป 

9 ระดับคณะฯ   

ไดรับคำสั่งและดำเนินการสงใหผูเสนอขอตำแหนงทราบ 

 

หมายเหตุ : การกำหนดระยะเวลาในแตละข้ันตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีเหตุจำเปนท่ีไมสามารถ

ดำเนินการไดทันตามท่ีกำหนดไวในเบื้องตน  

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารที่ตองสงประกอบการขอตำแหนงทางวิชาการ ประจำคณะศึกษาศาสตร 
 

1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการ   จำนวน 12 ชุด 

        พนักงานมหาวิทยาลยัสามารถเลือกสงผลงานไดตามขอบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย

การแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ แลวแต

ความประสงคของผูขอยื่นเสนอขอตำแหนงทางวชิการ 

- สำหรับการเสนอขอตามขอบังคับมศว วาดวยการแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหนง

ทางวชิาการพ.ศ.2562 ใหใชแบบฯ   ก.พ.ว. มศว 01 

- สำหรับการเสนอขอตามขอบังคับมศว วาดวยการแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหนง

ทางวชิาการพ.ศ. 2563 ใหใช แบบฯ  ก.พ.อ. มศว 03/2563    

(สงไฟล word ท่ี E-mail : Laddad18@gmail.com) 

2. ผลงานวิชาการ 

2.1 งานวิจัย (เลมสมบูรณ)      จำนวน 6 ชุด 

2.2 บทความทางวจิัย/บทความวิชาการ    จำนวน 6 ชุด 

 เลมผลงานใหเรียงลำดบั ดังนี้  

 แบบแสดงหลักฐานการรับรองการมีสวนรวม  

 เอกสารรับรองวารสาร/ที่ประชมุวชิาการ  

 ปกวารสาร  

 สารบัญ  

 peer review  

 บทความ 

2.3 หนังสือ/ตำรา   

 แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวม 

 แบบฟอรมการตรวจสอบผลงานหนังสือหรือตำรา (ดาวนโหลดไดหนาเวป็คณะศึกษาศาสตร) 

3. เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน    จำนวน 4 ชดุ 

4. ขอมูลของอาจารยผูขอรับการประเมินผล     จำนวน 4 ชุด 

5. เอกสารรับรองภาระงานสอน      จำนวน 1 ชุด 

(สงไฟล word ท่ี E-mail : Laddad18@gmail.com) 

6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    จำนวน 1 ชุด   

7. แบบรับรองจริยธรรมการวจิัยในคนและสัตว  (เกณฑ 2563)  จำนวน 1 ชดุ  

(พรอมแนบผลงานดวย) 

8. แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวม(ตามท่ีกำหนด)     จำนวน 1 ชดุ 

และไดแนบเพ่ิมในผลงานทางวิชาการ    จำนวน 6 เลม 

9. แบบรับรองวารสารทางวิชาการ (ตามท่ีกำหนด)   จำนวน 1 ชุด  

และไดแนบเพ่ิมในผลงานทางวิชาการ    จำนวน 6 เลม 

10. แบบประเมินผลการสอนเพ่ือกำหนดตำแหนง    จำนวน 1 ชุด 

และแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ (สำหรับผูบังคับบัญชาชั้นตน) 



 

12.แบบตรวจสอบรายการเอกสารผลงานทางวิชาการตำรา/หนังสือ    จำนวน 1 ชดุ 

13. บันทึกเสนอขอกำหนดตำแหนง       จำนวน  1 ชุด 


	เอกสารที่ต้องส่งประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำคณะศึกษาศาสตร์

