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คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ เนื่องจากต าแหน่งทางวิชาการ จะเป็นการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพส าหรับคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการจัดอันดับสถาบัน เป็นตัวชี้วัดคุณภาพในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่จะได้คะแนนเต็ม 5 คือ อาจารย์ประจ ามีต าแหน่งทาง
วิชาการ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ในขณะที่ปีการศึกษา 2563 คณะนิเทศศาสตร์ยังมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น คณะนิเทศศาสตร์จงึไดจ้ดัการความรู้ (KM) โดยรวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็น 
ประโยชน์ต่อการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาขอต าแหน่งทางวิชาการ และเรียบเรียง
จัดท าเป็นคู่มือการขอต าแหน่งทางวิชาการฉบับนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่
คณาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอต าแหน่งทางวิชาการ ได้เพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาได้อย่าง
ถูกต้องและครบทุกรายการ อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

ปีการศึกษา 2564 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

พฤษภำคม 2561
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 พรบ. ก.พ.อ. พ.ศ.2547

และ ฉบบัท่ี 2

พ.ศ.2551

- มำตรำ 14(3) 

- มำตรำ 28

ก.พ.อ.

พรบ.สถำบนัอดุมศึกษำ

เอกชน พ.ศ.2546 และ 

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2550

- มำตรำ 24(4)

- มำตรำ 36

- มำตรำ 48

กกอ.

กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง



กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง

3

ก.พ.อ.

(1 พ.ย. 2561)

กกอ.

(28 ธ.ค. 2561)

สภำสถำบนั

อุดมศึกษำ

ก.พ.ว.

ก ำหนดมำตรฐำน

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร

เสนอกลัน่กรอง

+ โปรดเกลำ้ฯ ออกขอ้บงัคบัด ำเนินกำร

พิจำรณำ
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ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรสภำสถำบนัประเภทผูท้รงคณุวุฒิ

ท่ีด  ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์

กรรมกำร
 เป็นบุคคลท่ีมิใช่บุคลำกรขอสถำบนันั้น ๆ

 คดัสรรจำกบญัชีรำยช่ือผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ี ก.พ.อ.ก ำหนด

 ครอบคลมุคณะหรือสำขำวิชำที่มีกำรจดั

กำรเรยีนกำรสอนในสถำบนั ไม่นอ้ยกว่ำหำ้คน
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คณะอนุกรรมกำรดำ้นมำตรฐำน 

กำรอุดมศึกษำ

ครั้งท่ี 4/2554 วนัที่ 9 พ.ค.2554

จำ้งที่ปรึกษำโครงกำรประเมินผลกำรพฒันำ

กระบวนกำรเขำ้สู่ต  ำแหน่งทำงวิชำกำรฯ

มูลนิธิสถำบนัวิจยัและพฒันำคุณภำพ

(ศ.สมหวงั  พิธิยำนุวฒัน์

และนำยชยัณรงค ์ อินทรมีทรพัย ์เป็นที่ปรึกษำ

รศ.ชนิตำ  รกัษพ์ลเมือง เป็นหวัหนำ้คณะผูวิ้จยั

มีมติ

เสนอรำยงำน

กกอ.

ครั้งท่ี 8/2555

วนัท่ี 6 ก.ย.2555

กกอ.

ครั้งท่ี 11/2555

วนัท่ี 1 พ.ย.2555

แตง่ตั้งคณะกรรมกำรศึกษำและปรบัปรุง

ระบบกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ

คณำจำรยใ์นสถำบนัอุดมศึกษำ

(ศ.วิชยั  ร้ิวตระกูล เป็นประธำน)

ที่มำ

มีมติ

พิจำรณำกำรปรบัปรุงหลกัเกณฑข์อง 

ก.พ.อ. แลว้เห็นว่ำ อำจมีผลกระทบต่อ

หลกัเกณฑข์อง ส.เอกชน

ขอ้เสนอแนะ
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คณะกรรมกำรศึกษำฯ

(ศ.วิชยั  ริ้ วตระกูล                        

เป็นประธำน)

รวม 9 ครั้ง 

(ครั้งท่ี 1/2555 วนัที่ 19 ธ.ค.2555

ถึง

ครั้งท่ี 1/2557 วนัท่ี 21 ม.ค.2557)

พิจำรณำ

เสนอรำ่งประกำศ 

ฉบบัปรบัปรุง

ก.พ.อ.

ครั้งท่ี 4/2558

วนัท่ี 22 เม.ย.2558

เห็นชอบในหลกักำร

ท่ีประชุมสมัมนำเพื่อแลกเปล่ียนควำม

คิดเห็นรว่มกนั

คณะกรรมกำร

ชุดตำ่ง ๆ 

ผูท้รงคุณวุฒิที่เก่ียวขอ้ง

กบักำรพิจำรณำก ำหนด

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร

เสนอรำ่งประกำศ 

ฉบบัปรบัปรุง

มอบหมำย

อ.ก.พ.อ.

วิชำกำรฯ

ที่มำ (ตอ่)
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รวม 25 ครั้ง 

(ปี 2558 (8 ครั้ง)+

ปี 2559 (15 ครั้ง)      

+ปี 2560 +          

นัดพิเศษ (2 ครั้ง)

พิจำรณำ

เสนอ

รำ่งประกำศ

อ.ก.พ.อ.

วิชำกำรฯ

ก.พ.อ.

ครั้งท่ี 8/2560

วนัที่ 30 

ส.ค.2560

กกอ.

ครั้งท่ี 12/2560

วนัที่ 13 ธ.ค.2560

หลกัเกณฑ์

ปี 2560

ที่มำ (ตอ่)



 ส่งเสรมิใหค้ณำจำรยท์  ำงำนวิจยัและเผยแพรใ่นระดบันำนำชำติ

มำกข้ึน เพ่ือใหก้ำรจดัอนัดบัสถำบนัอุดมศึกษำสำมำรถแข่งขนักบั

นำนำประเทศได้

 เพื่อใหต้  ำแหน่งทำงวิชำกำรของไทยเป็นที่ยอมรบัในระดบั

นำนำชำต ิอีกทั้งสอดรบักบักำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

 เพื่อใหค้ณำจำรยน์ ำควำมรูค้วำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำของตน       

มำใชใ้นกำรแกปั้ญหำ และพฒันำชุมชน สงัคม หรอืประเทศ          

จงึก ำหนดประเภทของผลงำนทำงวิชำกำรหลำกหลำยมำกข้ึน

8

แนวคิด : กำรพฒันำหลกัเกณฑ์

และวิธีกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

คุณสมบตัเิฉพำะต ำแหน่ง

1. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

- ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 

9 ปี หรือ

- ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ  ไม่นอ้ยกว่ำ 

5 ปี หรือ

- ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ  ไม่นอ้ยกว่ำ 

2 ปี

1. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

- ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 

6 ปี หรือ

- ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 

4 ปี หรือ

- ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 

1 ปี และพน้ระยะทดลองกำรปฏิบตังิำน

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ์
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

2. รองศำสตรำจำรย์

ด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย์

และปฏิบตัหินำ้ท่ีในต ำแหน่งดงักล่ำว

มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ปี

3. ศำสตรำจำรย์

ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์              

และปฏิบตัหินำ้ท่ีในต ำแหน่งดงักล่ำว

มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี

2. รองศำสตรำจำรย์

ด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์              

และปฏิบตัหินำ้ท่ี ในต ำแหน่งดงักล่ำวมำแลว้

ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี

3. ศำสตรำจำรย์

- คงเดิม –

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ ์(ตอ่)
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

ผลงำนทำงวิชำกำร  

1. ประเภทของผลงำน ประกอบดว้ย

(1) ผลงำนแตง่หรอืเรยีบเรยีงต ำรำ 

หนังสือ หรอืบทควำมทำงวิชำกำร

(2) ผลงำนวิจยั

(3) ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอื่น 

อำทิเช่น งำนแปล เป็นตน้

(4) ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

ผลงำนทำงวิชำกำร  

1. ประเภทของผลงำน ประกอบดว้ย 4 กลุม่

ใหญ่ๆ  ไดแ้ก่

กลุม่ 1 ผลงำนวิจยั

กลุม่ 2 ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืน

2.1 ผลงำนวิชำกำรเพื่ออุตสำหกรรม

2.2 ผลงำนวิชำกำรเพื่อพฒันำกำรเรยีน       

กำรสอนและกำรเรยีนรู ้

2.3 ผลงำนวิชำกำรเพื่อพฒันำนโยบำย

สำธำรณะ

2.4 กรณีศึกษำ (Case Study)

2.5 งำนแปล

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ์
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

ผลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)  ผลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่) 

2.6 พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม              

และงำนวิชำกำรในลกัษณะเดียวกนั

2.7 ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวิทยำศำสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

2.8 ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรียะ ศิลปะ

2.9 สิทธิบตัร

2.10 ซอฟตแ์วร์

กลุม่ 3 ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม 

กลุม่ 4

4.1 ต ำรำ

4.2 หนังสือ

4.3 บทควำมทำงวิชำกำร

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ์
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

2. วิธีกำรในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดงัน้ี

ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์

• ประเภทผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 

ต  ำรำ หนงัสือ บทควำมทำงวิชำกำร  ผลงำนวิจยั

ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืน ผลงำนวิชำกำร

รบัใชส้งัคม

• วิธีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

1 วิธี 

• ปริมำณผลงำนวิชำกำร  อยำ่งนอ้ย 1 รำยกำร

• กำรแตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ                 

จ  ำนวน 3 คน

• คณุภำพผลงำนวิชำกำร  ระดบัดี

ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

• ประเภทผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 

ผลงำนวิจยั ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอื่น    

(10 ประเภท) ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม ต ำรำ 

หนงัสือ บทควำมทำงวิชำกำร (ส ำหรบัสำขำวิชำ

ทำงสงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตรเ์ทำ่นั้น)

• วิธีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

1 วิธี

• ปริมำณผลงำนวิชำกำร  อยำ่งนอ้ย  2 รำยกำร

• กำรแตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ                      

จ  ำนวน 3 คน

• คณุภำพผลงำนวิชำกำร  ระดบัดี         

(เฉพำะบทควำมทำงวิชำกำร คณุภำพระดบัดีมำก)

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ์
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

รองศำสตรำจำรย ์

• ประเภทผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 

ต ำรำ หนงัสือ  ผลงำนวิจยั ผลงำนทำงวิชำกำร

ในลกัษณะอื่น ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

• วิธีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

1 วิธี

• ปริมำณผลงำนวิชำกำร  อยำ่งนอ้ย 2 รำยกำร

• กำรแตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ                  

จ  ำนวน 3 คน

• คณุภำพผลงำนวิชำกำร  ระดบัดี

รองศำสตรำจำรย ์

• ประเภทผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 

ผลงำนวิจยั ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอื่น (10

ประเภท) ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม ต  ำรำ หนงัสือ

• วิธีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร              

2 วิธี

• ปริมำณผลงำนวิชำกำร  อยำ่งนอ้ย 3 รำยกำร

• กำรแตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ                  

จ  ำนวน 3 คน

• คณุภำพผลงำนวิชำกำร  ระดบัดี และระดบั              

ดีมำก 

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ์
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ศำสตรำจำรย ์

• ประเภทผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 

ต ำรำ หนงัสือ  ผลงำนวิจยั ผลงำนทำงวิชำกำร             

ในลกัษณะอื่น ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

• วิธีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

2 วิธี

• ปริมำณผลงำนวิชำกำร  วิธีท่ี 1 อยำ่งนอ้ย              

2 รำยกำร   วิธีท่ี 2 อยำ่งนอ้ย 1 รำยกำร

• กำรแตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ วิธีที่ 1 

จ  ำนวน 3 คน วิธีท่ี 2 จ  ำนวน 5 คน

• คณุภำพผลงำนวิชำกำร  วิธีท่ี 1 ระดบัดีมำก              

วิธีท่ี 2 ระดบัดีเดน่

ศำสตรำจำรย ์

• ประเภทผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 

ต ำรำ หนงัสือ  ผลงำนวิจยั ผลงำนทำงวิชำกำร                

ในลกัษณะอื่น (10 ประเภท) ผลงำนวิชำกำร                     

รบัใชส้งัคม

• วิธีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร               

2 วิธี

• ปริมำณผลงำนวิชำกำร  วิธีท่ี 1 อยำ่งนอ้ย                   

6 รำยกำร   วิธีท่ี 2 อยำ่งนอ้ย 5 รำยกำร

• กำรแตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ                     

จ  ำนวน 3 คน

• คณุภำพผลงำนวิชำกำร  วิธีท่ี 1 ระดบัดีมำก                

วิธีท่ี 2 ระดบัดีเดน่

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ์







 
๑ 
 

(ครฑุ) 

 

 

ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ว่าดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
_________________ 

 

 เพื่อให้หลกัเกณฑ์การแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์          
และศาสตราจารย์ เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวชิาการและนวตักรรมของประเทศ รวมทัง้
ครอบคลุมผลงานทีค่ณาจารยไ์ดน้ าความรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิาของตนมาใชใ้นการแก้ไขปัญหา
และพฒันาชุมชน สงัคม หรอืประเทศ ตลอดจนผลกัดนัให้สถาบนัอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็น
สถาบนัอุดมศกึษาชัน้น าระดบันานาชาตแิละเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ   

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๔(๔) มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน (ฉบับที่  ๒) พ .ศ . ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ . ๒๕๖๒ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้
คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน เพื่อให้สถาบนัอุดมศกึษาใช้เป็นแนวทางในการออกขอ้บงัคบั 
ทัง้นี้  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้อ งและเหมาะสมกับพันธกิจ 
และนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้ แต่ต้องไม่ต ่ากว่ามาตรฐานกลางที่
คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ดงันี้  
๑.๑ ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธิกีาร

แต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๑.๒ ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

แต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓  ใหส้ภาสถาบนัอุดมศกึษามหีน้าทีใ่นการพฒันาคณาจารยใ์หด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ

ทีส่งูขึน้ 
ขอ้ ๔  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วยมาตรฐานหลกัเกณฑ์

และวธิกีารแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ  พ.ศ. ๒๕๖๓”  
ขอ้ ๕ ให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม รกัษาการให้

เป็นไปตามระเบยีบน้ี  
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ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏบิตัิตามระเบยีบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วนิิจฉัย 
และใหค้ าวนิิจฉยัของคณะกรรมการถอืเป็นทีสุ่ด 

ขอ้ ๖ ในระเบยีบน้ี  
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการการอุดมศกึษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศกึษาแห่งชาต ิ
  “คณาจารย์” หมายความว่า ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิศษ  รองศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารยพ์เิศษ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ  อาจารย ์และอาจารยพ์เิศษ 
ซึง่ท าหน้าทีห่ลกัทางดา้นการสอนและวจิยัในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 
  “คณาจารย์ประจ า” หมายความว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานประจ าท าหน้าที่ด้านการสอน  
การวจิยัและการใหบ้รกิารทางวชิาการของสถาบนั 
  “คณาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ทีท่ าหน้าทีด่า้นการสอนและการวจิยั แต่มไิดอ้ยูป่ระจ าทีส่ถาบนั 
  “สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแต่ละแห่ง ตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 
  “ต าแหน่งทางวชิาการ” หมายความว่า ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์รวมถงึผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ รองศาสตราจารยพ์เิศษ และศาสตราจารยพ์เิศษดว้ย  
 

หมวด ๑ 
การแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

_________________ 
 

ข้อ ๗  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ               
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที ่ 
คณะกรรมการก าหนด ประกอบดว้ย 

๗ .๑ ประธานกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 

๗.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสงักดั
สถาบันนัน้ ๆ โดยครอบคลุมคณะหรอืสาขาวิชาที่มีการจดัการเรยีนการสอนในสถาบัน จ านวน 
ไมน้่อยกว่าหกคน  

ข้อ ๘  การพิจารณาแต่งตั ้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลการสอน  
ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่ก าหนดในระเบียบและ
เอกสารแนบทา้ยนี้ 
 การพจิารณาแต่งตัง้ในวรรคแรกกระท าได้ ๒ วธิ ีคอื การแต่งตัง้โดยวธิปีกต ิและการแต่งตัง้              
โดยวธิพีเิศษ 
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 ข้อ ๙  การแต่งตัง้คณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการโดยวธิปีกติให้ด าเนินการ               
ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
  ๙.๑ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์  

๙.๑.๑ คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง  
ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ผูน้ัน้ต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย ์และท าการสอนมาแลว้ไมน้่อยกว่าหกปี หรอื  
ในกรณีที่ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า ผูน้ัน้ต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย ์และท าการสอนมาแลว้ไมน้่อยกว่าสีปี่ หรอื  
ในกรณีที่ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า ผู้นัน้ต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน                  
ทีก่ าหนดโดยสถาบนันัน้ ๆ  

ในกรณีที่ผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวชิาการเคยได้รบัแต่งตัง้เป็นอาจารย์
ประจ าและท าการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรฐัหรอืเอกชนแห่งอื่นอยู ่  
เมื่ อ ได้ร ับแต่งตั ้งให้ เป็นอาจารย์ประจ าใน สถาบันที่ จะแต่งตั ้งให้ เป็นผู้ช่ วยศาสตราจารย ์ 
จะนับระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบนัอุดมศึกษาอื่นนัน้ รวมเป็นระยะเวลาปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งในการพจิารณาแต่งตัง้ต าแหน่งทางวชิาการโดยค านวณเวลาท าการสอนดงักล่าว  
ใหเ้ตม็เวลากไ็ด ้ 

ในกรณีที่ผูข้อด ารงต าแหน่งทางวชิาการเคยไดร้บัแต่งตัง้เป็นอาจารยพ์เิศษ       
ในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัหรอืเอกชน และไดส้อนประจ าวชิาใดวชิาหนึ่ง ซึ่งเทยีบค่าได้ไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกติระบบทวภิาค หรอืปฏบิตังิานดา้นวชิาชพีทีใ่ชค้วามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิาทีเ่สนอขอ
ก าหนดต าแหน่งมาแล้ว อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่ส อน  
หรอืปฏบิตังิานดา้นวชิาชพีนัน้มารวมค านวณเวลาในการสอนใหส้ามในสีส่่วนของเวลาทีท่ าการสอน 

ในกรณีที่อาจารยผ์ู้ใดได้รบัวุฒเิพิม่ ใหน้ับระยะเวลาในการปฏบิตัหิน้าที่ 
ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รบัวุฒเิพิม่ขึ้นและเวลาที่ปฏบิตัิหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลงัจากได้รบั  
วุฒเิพิม่ขึน้รวมกนั เพื่อขอแต่งตัง้ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารยไ์ด้ตามอตัราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนด           
ไวใ้นคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง 

๙.๑.๒ ผลการสอน  ต้องประเมนิคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล 
ที่จ าเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรูเ้พื่อช่วยให้ผู้เรยีนได้เกิดการเรยีนรู ้           
สามารถประเมนิการเรยีนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด และสอดคล้องกบัผลลพัธ์การเรยีนรูท้ี่คาดหวงั ทัง้ใน
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรอืรองศาสตราจารย์ แต่สภาสถาบันอาจก าหนดให้สูงขึ้นตามระดับ
ต าแหน่งทีป่ระเมนิได ้

ผู้ขอต้องมีชัว่โมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร                  
ของสถาบนั ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวภิาค และมคีวามช านาญในการสอน
จะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการสอนทีผ่ลติขึน้ตามภาระงานสอน ส าหรบักรณี
ทีผู่ข้อไดท้ าการสอนหลายวชิาหรอืสอนวชิาทีม่ผีูส้อนร่วมกนัหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานที่
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ใช้ในการประเมนิผลการสอน ในทุกวชิาหรอืทุกหวัข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได ้
ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพตามที่สภาสถาบันก าหนด มีการอ้างอิง
แหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที่ก าหนดในข้อบงัคบัของสภาสถาบนั ตามข้อ ๕  
แนวทางการประเมนิผลการสอนในเอกสารแนบทา้ย 

๙.๑.๓ ผลงานทางวชิาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มคี ุณภาพระดบั B                        
และมปีรมิาณอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) งานวจิยั ๒ เรือ่ง หรอื 

 (๒) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น  

      ๑ รายการ  หรอื 

                                       (๓) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม   
     ๑ เรือ่ง หรอื              

   (๔) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และต าราหรอืหนงัสอื ๑ เล่ม  

      โดยทีง่านวจิยัตาม (๑) - (๔) อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง ผูข้อตอ้งเป็นผูป้ระพนัธ์
อนัดบัแรก (First author) หรอืผู้ประพนัธ์บรรณกจิ (Corresponding author) ทัง้นี้ ตามลกัษณะการมสี่วนร่วม
ในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบท้าย 

 ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาทางสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั ้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรบัใช้สังคม  
ที่ได้รบัการประเมนิให้มคีุณภาพระดบั B หรอืบทความทางวชิาการที่ไดร้บัการประเมนิให้มคีุณภาพ
ระดบั B+ แทนงานวิจยัตาม (๒) - (๔) ได้ โดยที่ผลงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์
อนัดบัแรก (First author) ทัง้นี้ ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบท้าย 

 การน างานวิจัยหรืองานใด  ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษา 
เพื่อรบัปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืเพื่อส าเรจ็การศกึษา มาเสนอเป็นผลงานทางวชิาการ ตามขอ้นี้ 
จะกระท ามไิด้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลกัฐานว่าได้ท าการศึกษาหรอืวจิยัเพิม่เตมิขยายผลต่อจากเรื่องเดมิ 
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวชิาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิารณาเฉพาะผลการศกึษา 
หรอืวจิยัทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิเท่านัน้ 

 ทั ้งนี้  ผล งานทางวิช าการทุ กประเภทต้อ งได้ ร ับการเผยแพ ร่  
ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด พรอ้มแสดงหลกัฐานว่าการเผยแพร่นัน้ได้ผ่านการประเมนิ
คุณภาพ  โดยคณะกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิชานั ้น  ๆ  หรือสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อ ง  
(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนัตามเอกสารแนบทา้ย 

๙.๑.๔ จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ดงันี้ 
   (๑) ต้องมคีวามซื่อสตัยท์างวชิาการ  ไม่น าผลงานของผู ้อื่นมาเป็น 
ผลงานของตนและไม่ลอกเลยีนผลงานของผูอ้ื่น ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดยีวกนัไปเผยแพร่ 
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ในวารสารวชิาการมากกว่าหนึ่งฉบบั รวมถงึไม่คดัลอกขอ้ความใด ๆ จากผลงานเดมิของตน  
โดยไม่อ้างองิผลงานเดมิตามหลกัวชิาการ ทัง้นี้  ในลกัษณะที่จะท าให้เขา้ใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่ 
 (๒) ต้องอ้างถงึบุคคลหรอืแหล่งที่มาของขอ้มูลที่น ามาใช้ในผลงาน 
ทางวชิาการของตนเองเพื่อแสดงหลกัฐานของการค้นคว้า  
   (๓) ต้องไม่ค านึงถงึผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลยหรอืละเมดิสทิธิ            
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรอืสทิธมินุษยชน  
   (๔) ผลงานทางวชิาการต้องได้มาจากการศกึษาโดยใช้หลกัวชิาการ 
เป็นเกณฑ์ ปราศจากอคต ิและเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรอืวจิยั 
โดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืเพื่อก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ
ไม่ขยายขอ้ค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวชิาการ 
   (๕) ต้องน าผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและ                 
ชอบดว้ยกฎหมาย 
 (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจยัในคน  
หรอืสตัว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลกัฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั            
ทีม่กีารด าเนินการ 

๙.๒ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   
๙.๒.๑ คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง  ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี  

๙ .๒ .๒  ผลการสอน  ให ้น าความในข ้อ  ๙ .๑ .๒  มาใช ้บ งัคบั โดยอนุโลม                 
แต่ต้องมคีวามช านาญพิเศษในการสอน  

๙.๒.๓  ผลงานทางวชิาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการ ได้ ๓ วธิ ีดงันี้  
วธิทีี ่๑  ผลงานทางวชิาการต้องประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ 

ระดบั B+ และมปีรมิาณอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
              (๑) งานวจิยั ๒ เรือ่ง หรอื 

(๒) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น  
๑ รายการ  หรอื     

(๓) งานวจิยั ๑ เรื่อง และผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ๑ เรือ่ง 
และ 
(๔) ต ารา หรอื หนงัสอื ๑ เล่ม 

โด ยที่ ง าน วิจัย ต าม  (๑ ) - (๓ ) ต้ อ ง ได้ ร ับ ก าร เผ ย แพ ร่ ใน
วารสารวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามที่ กกอ. ก าหนด หรอืฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ 
และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดบัแรก (First author) หรอืผู้ประพนัธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author)  และต าราหรอืหนังสอื อย่างน้อย ๑ เล่ม ผูข้อต้องเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก 
(First author)  ทัง้นี้ ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
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วธิทีี ่๒  ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ 
และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  

(๑) งานวจิยั อยา่งน้อย ๓ เรือ่ง  
มคีุณภาพระดบั A อยา่งน้อย ๒ เรือ่ง  
และมคีุณภาพระดบั B+ อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง    หรอื 

(๒) งานวจิยั อย่างน้อย ๒ เรือ่ง มคีุณภาพระดบั A  
     และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง 

มคีุณภาพระดบั B+    หรอื  
(๓) งานวจิยั อย่างน้อย ๒ เรือ่ง มคีุณภาพระดบั A  
     และผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง 

มคีุณภาพระดบั B+  

โด ยที่ ง าน วิจัย ต าม  (๑ ) - (๓ ) ต้ อ ง ได้ ร ับ ก าร เผ ย แพ ร่ ใน
วารสารวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามที่คณะกรรมการก าหนด หรอืฐานขอ้มูล TCI 
กลุ่ม ๑ และอย่างน้อย ๒ เรื่อง ทีม่คีุณภาพระดบั A ผูข้อต้องเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) 
หรอืผู้ประพนัธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  ทัง้นี้ ตามลกัษณะการมสี่วนร่วมในผลงานทาง
วชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 

ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาทางสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์โดยวธิทีี่ ๒ นัน้ ผูข้ออาจใชต้ าราหรอืหนังสอื อย่างน้อย ๒ เล่ม ทีม่คีุณภาพระดบั A 
ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  และอย่างน้อย ๑ เล่ม ที ่มคี ุณภาพระดับ  B+  
แทนผลงานตาม  (๑ ) - (๓ ) ได ้ ทั ้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางว ชิ าการ 
ตามเอกสารแนบท้าย 

การน างานวจิยัหรอืงานใด  ๆ ที ่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา 
เพื่อรบัปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืเพื่อส าเรจ็การศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวชิาการ ตามข้อนี้           
จะกระท ามไิด้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลกัฐานว่าได้ท าการศึกษาหรอืวจิยัเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดมิ                  
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวชิาการอย่างเหน็ได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิารณาเฉพาะผลการศกึษา
หรอืวจิยัที่เพิม่ขึน้จากเดมิเท่านัน้  

ผลงานทางวชิาการท ุกประเภทต ้องเป็นผลงานหลงัจากไดร้บั 
การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเดมิ และต้องได้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด พรอ้มแสดงหลกัฐานว่าการเผยแพร่นัน้ไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั               
ตามเอกสารแนบทา้ย   

ทัง้นี้ อนุโลมใหใ้ช้ผลงานทางวชิาการที่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมการก าหนด ไม่เกินห้าปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์               
จ านวน ๑ ใน ๓ ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่
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หลังจากที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน             
อยา่งน้อย ๒ เรือ่งดว้ย  

   วธิทีี่ ๓ ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิา
ทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร ์และสาขาวชิาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา ดงัต่อไปนี้ 
  (๑) งานวจิยัอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รบัการเผยแพร่ในวารสารที่
อยู ่ในฐานขอ้ม ูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลงัจากที ่ได ้รบัการแต่งตัง้ให ้ด ารง
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์โดยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ผูข้อต้องเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) 
หรอืเป็นผู้ประพนัธ์บรรณกจิ (Corresponding author) และ 
    (๒) มงีานวจิยัที่ได้รบัการอ้างองิจาก Scopus โดยรวม (Life-time 
Citation) อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวจิยัที่อ้างองิตนเอง และ 
    (๓)  มคี่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 
              (๔) เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั (Principal investigator) ที่ได้รบัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั อย่างน้อย ๕  โครงการ (Life-time)   

   ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิา 
ทางบรหิารธุรกจิ เศรษฐศาสตร ์และสาขาวชิาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด ผู ้ขอต้องเสนอ
เอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา ดงันี้ 
  (๑) งานวจิยัอย่างน้อย ๕ เรื่อง ที่ได้รบัการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่
ในฐานขอ้มลู Scopus หลงัจากที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์โดยอย่างน้อย 
๓  เรื่อ ง ผู้ ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรอื เป็นผู ้ป ระพ นัธ ์บ รรณ ก จิ 
(Corresponding author) และ 
    (๒) มงีานวจิยัที่ได้รบัการอ้างองิจาก Scopus โดยรวม (Life-time 
Citation) อย่างน้อย ๑๕๐ รายการ โดยไม่นับงานวจิยัที่อ้างองิตนเอง และ 
    (๓)  มคี่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๔ และ 
              (๔) เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั (Principal investigator) ที่ได้รบัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั อย่างน้อย ๕  โครงการ (Life-time)  

         ทัง้นี้ หากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ พจิารณาเหน็ว่า
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๙ .๑ .๔ และผลงาน 
ทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัต ิ  
โดยไมต่อ้งแต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ  

๙.๒.๔ จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการพจิารณาก าหนดต าแหน่ง       
รองศาสตราจารยต์อ้งค านึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๙.๑.๔ 
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๙.๓ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์  
๙.๓.๑  คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

และปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี  

๙.๓.๒  ผลการสอน ผู้ขอต้องมชีัว่โมงสอนประจ าวชิาใดวชิาหนึ่งที่ก าหนดไว ้             
ในหลกัสตูรของสถาบนั  

๙.๓.๓  ผลงานทางวชิาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ๓ วธิ ีดงันี้ 
วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 

ระดบั A และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  
(๑) งานวจิยั อยา่งน้อย ๕ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น   

                   วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  หรอื 

(๒) งานวจิยั อย่างน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น 
                   วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ

ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น ทีต่อ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
รวมกนัทัง้หมด อยา่งน้อย ๕ เรือ่ง  

     และ  
(๓) ต ารา หรอื หนงัสอื อยา่งน้อย ๑ เล่ม  

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  และต ารา 
หรอืหนังสอื อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก (First author)  ทัง้นี้ ตามลกัษณะ 
การมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 

วธิทีี ่๒  ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ                 
และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) งานวจิยั อย่างน้อย ๕ เรื่อง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น
วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด ทีม่คีุณภาพระดบั A+  
อยา่งน้อย ๒ เรือ่ง และมคีุณภาพระดบั A อยา่งน้อย  
๓ เรือ่ง  หรอื  

 (๒) งานวจิยั อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น 
              วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ

ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น ทีต่อ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาติ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
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รวมกนัทัง้หมด อยา่งน้อย ๕ เรือ่ง โดยทีผ่ลงาน 
ทางวชิาการ อยา่งน้อย ๒  เรือ่ง ตอ้งมคีุณภาพระดบั A+ 
และอกีอยา่งน้อย ๓  เรือ่ง มคีุณภาพระดบั A   หรอื 

(๓) งานวจิยั อย่างน้อย ๑๐ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ใน
วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด ทีม่คีุณภาพระดบั A  

 โดยทีผ่ลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ทีม่คีุณภาพระดบั A+ 
และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  ส าหรับผลงานตาม (๓) อย่างน้อย ๖ เรื่อง  
ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) ทัง้นี้ ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 

ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาทางสงัคมศาสตร ์
และมนุษยศาสตร์นัน้ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ดงันี้  

วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 
ระดบั A และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  

 (๑) งานวจิยั อย่างน้อย ๓ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพร่  
     ในวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ  
      ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  หรอื  
 (๒) งานวจิยั อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพร ่ 

                    ในวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  
รวมกนัทัง้หมด อยา่งน้อย ๓ เรือ่ง  

 และ  
 (๓) ต ารา หรอื หนงัสอื อยา่งน้อย ๒ เล่ม  

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  และต ารา 
หรอืหนังสอื อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก (First author)  ทัง้นี้ ตามลกัษณะ 
การมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 

 วธิทีี ่๒  ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ                
และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  

(๑) งานวจิยั อยา่งน้อย ๕ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ 
                    ในวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ

ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด โดยทีผ่ลงานวจิยัอย่างน้อย   
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๒  เรือ่ง ตอ้งมคีุณภาพระดบั A+ และอกีอยา่งน้อย  
๓  เรือ่ง มคีุณภาพระดบั A หรอื 

(๒) งานวจิยั อย่างน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น 

                    วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  
รวมกนัทัง้หมดอยา่งน้อย ๕ เรือ่ง โดยทีผ่ลงาน 
ทางวชิาการ อยา่งน้อย ๒ เรือ่ง ตอ้งมคีุณภาพระดบั A+ 
และผลงานทางวชิาการอกีอยา่งน้อย ๓ เรือ่ง มคีุณภาพ
ระดบั A   หรอื  

(๓) ต ารา หรอื หนงัสอื อยา่งน้อย ๓ เล่ม ตอ้งมคีุณภาพ 

     ระดบั A+ อยา่งน้อย ๑ เล่ม และอกีอยา่งน้อย ๒ เล่ม 

     มคีุณภาพระดบั A 

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) มคีุณภาพระดบั A+ อย่างน้อย ๒ เรื่อง  
และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)  ส าหรบัต าราหรอืหนงัสอื มคีุณภาพระดบั A+ อยา่งน้อย ๑ เล่ม 
และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๒ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
ทัง้นี้ ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 

การน างานวจิ ยัหรอืงาน ใด  ๆ  ทีท่ าเป็นส ่วนหนึ ่งของการศกึษา 
เพื่อรบัปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืเพื่อส าเรจ็การศกึษา มาเสนอเป็นผลงานทางวชิาการ ตามขอ้นี้
จะกระท ามไิด ้เวน้แต่ผูข้อไดแ้สดงหลกัฐานว่าไดท้ าการศกึษาหรอืวจิยัเพิม่เตมิขยายผลต่อจากเรือ่งเดมิ 
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวชิาการอย่างเห็นไดช้ดั ในกรณีเช่นนี้ใหพ้จิารณาเฉพาะผลการศกึษา
หรอืวจิยัทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิเท่านัน้  

ผลงานทางวชิาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลงัจากไดร้บัการแต่งตัง้
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้ร ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  กกอ. ก าหนด                  
พรอ้มแสดงหลกัฐานว่าการเผยแพร่นัน้ไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ    
ในสาขาวิชานั ้น  ๆ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อง (peer reviewer) ที่ มาจากหลากหลายสถาบัน                  
ตามเอกสารแนบทา้ย 

ทัง้นี้ อนุโลมใหใ้ชผ้ลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการก าหนด ไม่เกนิหา้ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์               
จ านวน ๑ ใน ๓ ของผลงานทีน่ ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยผลการตดัสนิจะต้องมผีลงานใหม่
หลงัจากทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยท์ีผ่ ่านเกณฑก์ารประเมนิจ านวน             
อย่างน้อย ๓ เรื่องดว้ย 
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   วธิทีี่ ๓ ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิา
ทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร ์และสาขาวชิาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา ดงัต่อไปนี้ 
  (๑) งานวจิยัอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รบัการเผยแพร่ในวารสาร              
ที่อยู่ในฐานขอ้มูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลงัจากที่ได ้รบัการแต่งตัง้ให ้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์โดยผูข้อต้องเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) หรอืเป็นผู้ประพนัธ์
บรรณกจิ (Corresponding author)  และ 
     (๒) มงีานวจิยัที่ได้รบัการอ้างองิจาก Scopus โดยรวม (Life-time 
Citation) อย่างน้อย ๑,๐๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวจิยัที่อ้างองิตนเอง  และ 
     (๓) มคี่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๑๘  และ 
     (๔) เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั (Principal investigator) ที่ได้รบัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั อย่างน้อย ๑๐ โครงการ (Life-time)  

   ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิา 
ทางบรหิารธุรกิจ เศรษฐศาสตร ์และสาขาวชิาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด ผู ้ขอต้องเสนอ
เอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา ดังนี้ 
  (๑) งานวจิยัอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รบัการเผยแพร่ในวารสาร 
ที่อยู่ในฐานขอ้มลู Scopus หลงัจากทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย ์โดยผูข้อ
ตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) หรอืเป็นผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) และ 
    (๒) มงีานวจิยัที่ได้รบัการอ้างองิจาก Scopus โดยรวม (Life-time 
Citation) ซึ่งไม่นับงานวจิยัที่อ้างองิตนเอง ดงัต่อไปนี้ 
   - สาขาวชิาทางบรหิารธุรกจิ อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ  
   - สาขาวชิาทางเศรษฐศาสตร ์อยา่งน้อย ๒๐๐ รายการ  
   และ 
    (๓)  มคี่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘  และ 
              (๔) เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั (Principal investigator) ที่ได้รบัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั อย่างน้อย ๑๐  โครงการ (Life-time) 
  ทัง้นี้ หากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ พจิารณาเหน็ว่า
จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๙.๑.๔ และผลงานทางวชิาการ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดแล้ว ให้น าเสนอต่อสภาสถาบนัพจิารณาอนุมตั ิโดยไม่ต้องแต่งตัง้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการ 

๙.๓.๔ จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการพจิารณาก าหนดต าแหน่ง       
ศาสตราจารยต์อ้งค านึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๙.๑.๔ 

 



 
 

- ๑๒ - 
 

 ข้อ  ๑๐   วิธีก ารแ ต่ งตั ้ง คณ าจารย์ป ระจ า ให้ ด ารงต าแห น่ งผู้ ช่ วยศ าสต ราจารย ์ 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์โดยวธิปีกตใิหด้ าเนินการ ดงันี้ 

๑๐.๑ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์  
๑๐.๑.๑ ให้คณะวชิาเสนอชื่อผู้มคีุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามแบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่
คณะกรรมการก าหนด พรอ้มดว้ยผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย   

๑๐.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอน   
โดยอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอนไดต้ามความเหมาะสม  

๑๐.๑.๓ ให้คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ แต่งตัง้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ                    
ในสาขาวชิานัน้ๆ ซึง่มอีงคป์ระกอบ ดงันี้ 
   (๑) ประธานกรรมการ ซึง่ตอ้งแต่งตัง้จากกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ  
   (๒) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวนสามถงึหา้คน  

การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและ
จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ต้องคดัสรรจากบญัชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ
ก าหนดส าหรบัสาขาวชิาที่เสนอขอ หรอืมคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญเกี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิาและผลงาน 
ที่เสนอขอ โดยต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันนัน้ ๆ รวมทัง้มีต าแหน่ง                
ทางวชิาการไม่ต ่ากว่าต าแหน่งทีเ่สนอขอ และก าหนดใหต้้องมกีารประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ โดยมกีรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด และให้การด าเนินการ                 
อยูใ่นชัน้ความลบัทุกขัน้ตอน  

ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวชิาการรบัใช้สงัคม สภาสถาบนัอาจก าหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบัของสภาสถาบนั ให้แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒใินชุมชนหรอืผูท้ี่ปฏบิตังิานร่วมกบัชุมชนที่มคีวามรู้
หรอืความเชีย่วชาญเกี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิาทีเ่สนอขอ ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามวรรคแรก 
เพิม่เตมิไดไ้มเ่กนิสองคน โดยจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการแต่งตัง้ 

ในกรณีที่มเีหตุผลหรอืความจ าเป็นต้องแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒทิี่เคยเป็นบุคลากร 
ในสงักดัสถาบนัอุดมศึกษานัน้ ให้แต่งตัง้ได้ไม่เกิน ๑ คน และแจง้รายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น               
ให้คณะกรรมการทราบ เมื่อรายงานผลการแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง หรอืเสนอขอให้น าความ
กราบบงัคมทูล เพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง แลว้แต่กรณี เพื่อประกอบการ
พจิารณาของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป 

ในกรณีที่มเีหตุผลหรอืความจ าเป็นที่สถาบนัอุดมศกึษาไม่สามารถแต่งตัง้  
ผู ้ทรงคุณวุฒจิากบญัชรีายชื่อผู ้ทรงคุณวุฒทิี่คณะกรรมการก าหนดได้ ให้ขอความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป  
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ทัง้นี้ การแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามมาตรฐานจรยิธรรม
และจรรยาบรรณส าหรบัคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ และผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ทัง้นี้ เกณฑ์การตดัสนิ ผลงานทางวชิาการต้องมปีรมิาณและคุณภาพที่แสดง
ความเป็นผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ การตดัสนิของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  

ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ที่มผีลการประเมนิเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงาน 
ทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรอืไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดนัน้  
สภาสถาบันอาจก าหนดยกเว้นการประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน โดยให้ถือ เอา  
ผลการประเมนิดงักล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมนิ  
ผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการกไ็ด้  

๑๐.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๑๐.๑.๓ แล้ว ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา             
อนุมตั/ิไม่อนุมตัิ ส าหรบักรณีที่มมีติอนุมตัิให้อธกิารบดอีอกค าสัง่แต่งตัง้ และแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบภายในสามสบิวนั นับตัง้แต่วนัทีอ่อกค าสัง่แต่งตัง้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามที่คณะกรรมการก าหนด ทัง้นี้คณะกรรมการจะพจิารณาการปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ก าหนดในระเบียบนี้ รวมทัง้สาระและความถูกต้องเหมาะสมของการ
พจิารณาอนุมตั ิและแจง้ผลการพจิารณาใหส้ภาสถาบนัทราบต่อไป และใหส้ภาสถาบนัปฏบิตัติามนัน้  

ค าสัง่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการต้องระบุสาขาวชิาของต าแหน่ง  
ทางวชิาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 

๑๐.๒ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์
๑๐.๒.๑ ใหน้ าความในขอ้ ๑๐.๑.๑ และ ๑๐.๑.๓ มาใชบ้งัคบักบัการแต่งตัง้ตามขอ้นี้

ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทาง
วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ โดยมกีรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

๑๐.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการพจิารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิลว้ ใหน้ าเสนอต่อสภาสถาบนัพจิารณาอนุมตั/ิไมอ่นุมตั ิ 

๑๐.๒.๓ เมื่อสภาสถาบนัพจิารณาอนุมตัิแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็น 
เพื่อเสนอรฐัมนตรเีพื่อน าเสนอนายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามที่คณะกรรมการก าหนด  

 



 
 

- ๑๔ - 
 

 ขอ้ ๑๑ การแต่งตัง้คณาจารยป์ระจ าใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการโดยวธิพีเิศษ 
  สถาบันอาจเสนอแต่งตั ้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ   
รองศาสตราจารย ์ซึ่งมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งทีต่่างไปจากที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่                  
ในต าแหน่งยงัไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรอืการเสนอแต่งตัง้ 
อาจารยป์ระจ าใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยโ์ดยทีผู่น้ัน้มไิด้ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าก่อน  
หรอืการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการในศาสตรท์ีแ่ตกต่างจากเดมิ  

  การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการโดยวธิพีเิศษ ใหด้ าเนินการดงันี้ 
  ๑๑.๑ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์โดยวธิพีเิศษ   

ใหเ้สนอผลงานทางวชิาการและใหด้ าเนินการตามวธิกีารเช่นเดยีวกบัการแต่งตัง้
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
อย่างน้อยสามคน พจิารณาผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ โดยการตดัสนิ
ของทีป่ระชุมตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์ทัง้นี้ ผลงานทางวชิาการตอ้งมคีุณภาพอยู่ในระดบั B+ 

  ๑๑.๒ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์โดยวธิพีเิศษ 
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑ เท่านั ้น และให้ด าเนินการ                             

ตามวธิกีารเช่นเดยีวกบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยโ์ดยวธิปีกตโิดยอนุโลม โดยให้ 
แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทัง้นี้ 
ผลงานทางวชิาการ ตอ้งมคีุณภาพอยูใ่นระดบั A 

  ๑๑.๓ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์โดยวธิพีเิศษ  

ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านัน้ และให้ด าเนินการตาม
วธิกีารเช่นเดยีวกบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยโ์ดยวธิปีกตโิดยอนุโลม โดยให้แต่งตัง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ โดยการตดัสนิของที่ประชุมต้องได้รบัคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ ทัง้นี้ ผลงาน
ทางวชิาการตอ้งมคีุณภาพอยูใ่นระดบั A+  

หมวด ๒ 
การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

_________________ 
 

ข้อ ๑๒  การพิจารณาแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
ผลการสอน ผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ตามที่ก าหนดในระเบยีบ
และเอกสารแนบทา้ยนี้ 



 
 

- ๑๕ - 
 

 การพจิารณาแต่งตัง้ในวรรคแรกกระท าได้ ๒ วธิ ีคอื การแต่งตัง้โดยวธิปีกต ิและการแต่งตัง้
โดยวธิพีเิศษ 
 ข้อ ๑๓  การแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ 
ใหด้ าเนินการดงันี้ 
  ๑๓.๑ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ   

๑๓.๑.๑ คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง  
ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ผูน้ัน้ต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารยพ์เิศษ และท าการสอนมาแลว้ไมน้่อยกว่าหกปี หรอื  
ในกรณีที่ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า ผูน้ัน้ต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารยพ์เิศษ และท าการสอนมาแลว้ไมน้่อยกว่าสีปี่ หรอื  
ในกรณีที่ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า ผู้นัน้ต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารยพ์เิศษ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏบิตังิาน                  
ทีก่ าหนดโดยสถาบนันัน้ ๆ  

ทัง้นี้ ต้องท าการสอน ร่วมท าการสอนหรอืควบคุมการปฏบิตังิานของ
นกัศกึษาในวชิาตามหลกัสตูรของสถาบนัในขณะทีแ่ต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

๑๓.๑.๒ ผลการสอน  ต้องประเมนิคุณภาพการสอนของผูข้อที่ครอบคลุมขอ้มูล 
ทีจ่ าเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรูเ้พื่อช่วยใหผู้้เรยีนได้เกดิการเรยีนรู ้           
และสามารถประเมนิการเรยีนรูไ้ดผ้ลถูกตอ้งทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบัผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงั ทัง้ใน
ระดับผู้ช่ วยศาสตราจารย์  หรือรองศาสตราจารย์  ทั ้งในระดับผู้ช่ วยศาสตราจารย์พิ เศษ  
รองศาสตราจารย์พิเศษ หรอืศาสตราจารย์พิเศษ  แต่สภาสถาบนัอาจก าหนดให้สูงขึ้นตามระดับ
ต าแหน่งทีป่ระเมนิได ้

ผู้ขอต้องมีชัว่โมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะของ
สาขาวชิาทีข่อแต่งตัง้ตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรของสถาบนั ซึง่เทยีบค่าไดไ้ม่น้อยกว่าสามหน่วยกติ 
ระบบทวิภาค และมคีวามช านาญในการสอนจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานที่ใช้ในการประเมนิผล 
การสอนที่ผลติขึ้นตามภาระงานสอน ส าหรบักรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวชิาหรอืสอนวชิาที่มี
ผู้สอนร่วมกนัหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานที่ใช้ในการประเมนิผลการสอน ในทุกวชิาหรอื 
ทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี  ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  
และมคีุณภาพตามที่สภาสถาบนัก าหนด มกีารอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 
โดยผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ก าหนดในขอ้บงัคบัของสภาสถาบนัตามขอ้ ๕ แนวทางการประเมนิผลการสอนในเอกสารแนบทา้ย 

๑๓.๑.๓ ผลงานทางวชิาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มคีุณภาพระดบั B                        
และมปีรมิาณอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) งานวจิยั ๒ เรือ่ง หรอื 

 (๒) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น  

      ๑ รายการ  หรอื 



 
 

- ๑๖ - 
 

                                       (๓) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม   
     ๑ เรือ่ง หรอื              

   (๔) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และต าราหรอืหนงัสอื ๑ เล่ม  

      โดยทีง่านวจิยัตาม (๑) - (๔) อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง ผูข้อตอ้งเป็นผูป้ระพนัธ์
อนัดบัแรก (First author) หรอืผู้ประพนัธ์บรรณกจิ (Corresponding author) ทัง้นี้ ตามลกัษณะการมสี่วนร่วม
ในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบท้าย 

 ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาทางสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั ้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรบัใช้สังคม  
ที่ได้รบัการประเมนิให้มคีุณภาพระดบั B หรอืบทความทางวชิาการที่ไดร้บัการประเมนิให้มคีุณภาพ
ระดบั B+ แทนงานวจิยัตาม (๒) - (๔) ได้ โดยที่ผลงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์
อนัดบัแรก (First author) ทัง้นี้ ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบท้าย 

 การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษา 
เพื่อรบัปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืเพื่อส าเรจ็การศกึษา มาเสนอเป็นผลงานทางวชิาการ ตามขอ้นี้  
จะกระท ามไิด้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลกัฐานว่าได้ท าการศึกษาหรอืวจิยัเพิม่เตมิขยายผลต่อจากเรื่องเดมิ 
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวชิาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิารณาเฉพาะผลการศกึษา  
หรอืวจิยัทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิเท่านัน้ 

 ทั ้งนี้  ผล งานทางวิช าการทุ กประเภทต้อ งได้ ร ับการ เผยแพ ร ่ 
ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด พรอ้มแสดงหลกัฐานว่าการเผยแพร่นัน้ได้ผ่านการประเมนิ
คุณภาพ  โดยคณะกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิชานั ้น  ๆ  หรือสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อ ง  
(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนัตามเอกสารแนบทา้ย 

๑๓.๑.๔ จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการพจิารณาก าหนดต าแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารยต์้องค านึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ดงันี้  
   (๑) ต้องมคีวามซื่อสตัยท์างวชิาการ  ไม่น าผลงานของผู ้อื่นมาเป็น 
ผลงานของตนและไม่ลอกเลยีนผลงานของผูอ้ื่น ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดยีวกนัไปเผยแพร่  
ในวารสารวชิาการมากกว่าหนึ่งฉบบั  รวมถงึไม่คดัลอกขอ้ความใด ๆ จากผลงานเดมิของตน  
โดยไม่อ้างองิผลงานเดมิตามหลกัวชิาการ ทัง้นี้  ในลกัษณะที่จะท าให้เขา้ใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่ 
 (๒) ต้องอ้างถงึบุคคลหรอืแหล่งที่มาของขอ้มูลที่น ามาใช้ในผลงาน 
ทางวชิาการของตนเองเพื่อแสดงหลกัฐานของการค้นคว้า  
   (๓) ต้องไม่ค านึงถงึผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลยหรอืละเมดิสทิธ ิ           
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรอืสทิธมินุษยชน  
   (๔) ผลงานทางวชิาการต้องได้มาจากการศกึษาโดยใช้หลกัวชิาการ 
เป็นเกณฑ์ ปราศจากอคต ิและเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรอืวจิยั 
โดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืเพื่อก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ
ไม่ขยายขอ้ค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวชิาการ 



 
 

- ๑๗ - 
 

   (๕) ต้องน าผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและ                 
ชอบดว้ยกฎหมาย 
 (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจยัในคน  
หรอืสตัว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลกัฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั            
ทีม่กีารด าเนินการ 

๑๓.๒ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยพ์เิศษ    
๑๓.๒.๑ คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง  ผูข้อต้องด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์

พเิศษ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี  

๑๓ .๒ .๒ ผลการสอน ให้น าความในข้อ ๑๓.๑.๒ มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม                 
แต่ต้องมคีวามช านาญพิเศษในการสอน  

๑๓.๒.๓  ผลงานทางวชิาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการ ได ้๒ วธิ ี
ดงันี้  

วธิทีี ่๑  ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ 
ระดบั B+ และมปีรมิาณอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี้ 

              (๑) งานวจิยั ๒ เรือ่ง หรอื 
(๒) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น  

๑ รายการ  หรอื     
(๓) งานวจิยั ๑ เรื่อง และผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ๑ เรือ่ง 
และ 
(๔) ต ารา หรอื หนงัสอื ๑ เล่ม 

โด ยที่ ง าน วิจัย ต าม  (๑ ) - (๓ ) ต้ อ ง ได้ ร ับ ก าร เผ ย แพ ร่ ใน
วารสารวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามที่ กกอ. ก าหนด หรอืฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ 
และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดบัแรก (First author) หรอืผู้ประพนัธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author)  และต าราหรอืหนังสอื อย่างน้อย ๑ เล่ม ผูข้อต้องเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก 
(First author)  ทัง้นี้ ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 

วธิทีี ่๒  ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ 
และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  

(๑) งานวจิยั อยา่งน้อย ๓ เรือ่ง  
มคีุณภาพระดบั A อยา่งน้อย ๒ เรือ่ง  
และมคีุณภาพระดบั B+ อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง    หรอื 

(๒) งานวจิยั อย่างน้อย ๒ เรือ่ง มคีุณภาพระดบั A  
     และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง 

มคีุณภาพระดบั B+    หรอื  
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(๓) งานวจิยั อย่างน้อย ๒ เรือ่ง มคีุณภาพระดบั A  
     และผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง 

มคีุณภาพระดบั B+  

โด ยที่ ง าน วิจัย ต าม  (๑ ) - (๓ ) ต้ อ ง ได้ ร ับ ก าร เผ ย แพ ร่ ใน
วารสารวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามที่คณะกรรมการก าหนด หรอืฐานขอ้มูล TCI 
กลุ่ม ๑ และอย่างน้อย ๒ เรื่อง ทีม่คีุณภาพระดบั A ผูข้อต้องเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) 
หรอืผู้ประพนัธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  ทัง้นี้ ตามลกัษณะการมสี่วนร่วมในผลงานทาง
วชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 

ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาทางสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์โดยวธิทีี่ ๒ นัน้ ผูข้ออาจใชต้ าราหรอืหนังสอื อย่างน้อย ๒ เล่ม ทีม่คีุณภาพระดบั A 
ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  และอย่างน้อย ๑ เล่ม ที ่มคี ุณภาพระดับ  B+  
แทนผลงานตาม  (๑ ) - (๓ ) ได ้ ทั ้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางว ชิ าการ 
ตามเอกสารแนบท้าย 

การน างานวจิยัหรอืงานใด ๆ ที ่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา 
เพื่อรบัปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืเพื่อส าเรจ็การศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวชิาการ ตามข้อนี้           
จะกระท ามไิด้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลกัฐานว่าได้ท าการศึกษาหรอืวจิยัเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดมิ                  
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวชิาการอย่างเหน็ได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิารณาเฉพาะผลการศกึษา
หรอืวจิยัที่เพิม่ขึน้จากเดมิเท่านัน้  

ผลงานทางวชิาการท ุกประเภทต ้องเป็นผลงานหลงัจากไดร้บั 
การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเดมิ และต้องได้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด พรอ้มแสดงหลกัฐานว่าการเผยแพร่นัน้ไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั               
ตามเอกสารแนบทา้ย   

ทัง้นี้ อนุโลมใหใ้ช้ผลงานทางวชิาการที่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมการก าหนด ไม่เกินห้าปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์               
จ านวน ๑ ใน ๓ ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่
หลังจากที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน             
อยา่งน้อย ๒ เรือ่งดว้ย  

๑๓.๒.๔ จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการพจิารณาก าหนดต าแหน่ง       
รองศาสตราจารย์พิเศษต้องค านึงถึงจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ใน 
ขอ้ ๑๓.๑.๔ 
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๑๓.๓ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยพ์เิศษ   
๑๓.๓.๑  คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์

พเิศษและปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี  

๑๓.๓.๒  ผลการสอน ผู้ขอต้องมชีัว่โมงสอนประจ าวชิาหนึ่งวชิาใดทีก่ าหนดไว้
ในหลกัสตูรของสถาบนั  

๑๓.๓.๓  ผลงานทางวชิาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ๒ วธิ ี
ดงันี้ 

วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 
ระดบั A และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  

(๑) งานวจิยั อยา่งน้อย ๕ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น   
                   วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ

ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  หรอื 
(๒) งานวจิยั อย่างน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น 

                   วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น ทีต่อ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
รวมกนัทัง้หมด อยา่งน้อย ๕ เรือ่ง  

     และ  
(๓) ต ารา หรอื หนงัสอื อยา่งน้อย ๑ เล่ม  

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  และต ารา 
หรอืหนังสอื อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก (First author)  ทัง้นี้ ตามลกัษณะ 
การมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 

วธิทีี ่๒  ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ                 
และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) งานวจิยั อย่างน้อย ๕ เรื่อง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น
วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด ทีม่คีุณภาพระดบั A+  
อยา่งน้อย ๒ เรือ่ง และมคีุณภาพระดบั A อยา่งน้อย  
๓ เรือ่ง  หรอื  

 (๒) งานวจิยั อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น 
              วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ

ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น ทีต่อ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาติ
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ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
รวมกนัทัง้หมด อยา่งน้อย ๕ เรือ่ง โดยทีผ่ลงาน 
ทางวชิาการ อยา่งน้อย ๒  เรือ่ง ตอ้งมคีุณภาพระดบั A+ 
และอกีอยา่งน้อย ๓  เรือ่ง มคีุณภาพระดบั A   หรอื 

(๓) งานวจิยั อย่างน้อย ๑๐ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ใน
วารสารวชิาการทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด ทีม่คีุณภาพระดบั A  

 โดยทีผ่ลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ทีม่คีุณภาพระดบั A+ 
และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ  A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  ส าหรับผลงานตาม (๓) อย่างน้อย ๖ เรื่อง  
ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) ทัง้นี้ ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 

ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาทางสงัคมศาสตร ์
และมนุษยศาสตร์นัน้ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ดงันี้  

วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 
ระดบั A และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  

 (๑) งานวจิยั อย่างน้อย ๓ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพร ่ 
     ในวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ 
      ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  หรอื  
 (๒) งานวจิยั อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพร ่ 

                    ในวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  
รวมกนัทัง้หมด อยา่งน้อย ๓ เรือ่ง  

 และ  
 (๓) ต ารา หรอื หนงัสอื อยา่งน้อย ๒ เล่ม  

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  และต ารา 
หรอืหนังสอื อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก (First author)  ทัง้นี้ ตามลกัษณะ 
การมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
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 วธิทีี ่๒  ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ                
และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  

(๑) งานวจิยั อยา่งน้อย ๕ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ 
                    ในวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ

ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด โดยทีผ่ลงานวจิยัอย่างน้อย   
๒  เรือ่ง ตอ้งมคีุณภาพระดบั A+ และอกีอยา่งน้อย  
๓  เรือ่ง มคีุณภาพระดบั A หรอื 

(๒) งานวจิยั อย่างน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น 

                    วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ 
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  
รวมกนัทัง้หมดอยา่งน้อย ๕ เรือ่ง โดยทีผ่ลงาน 
ทางวชิาการ อยา่งน้อย ๒ เรือ่ง ตอ้งมคีุณภาพระดบั A+ 
และผลงานทางวชิาการอกีอยา่งน้อย ๓ เรือ่ง มคีุณภาพ
ระดบั A   หรอื  

(๓) ต ารา หรอื หนงัสอื อยา่งน้อย ๓ เล่ม ตอ้งมคีุณภาพ 

     ระดบั A+ อยา่งน้อย ๑ เล่ม และอกีอยา่งน้อย ๒ เล่ม 

     มคีุณภาพระดบั A 

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) มคีุณภาพระดบั A+ อย่างน้อย ๒ เรื่อง  
และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)  ส าหรบัต าราหรอืหนงัสอื มคีุณภาพระดบั A+ อยา่งน้อย ๑ เล่ม 
และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๒ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
ทัง้นี้ ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 

การน างานวจิ ยัหรอืงานใด  ๆ  ทีท่ าเป็นส ่วนหนึ ่งของการศกึษา 
เพื่อรบัปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืเพื่อส าเรจ็การศกึษา มาเสนอเป็นผลงานทางวชิาการ ตามขอ้นี้
จะกระท ามไิด ้เวน้แต่ผูข้อไดแ้สดงหลกัฐานว่าไดท้ าการศกึษาหรอืวจิยัเพิม่เตมิขยายผลต่อจากเรือ่งเดมิ 
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวชิาการอย่างเหน็ไดช้ดั ในกรณีเช่นนี้ใหพ้จิารณาเฉพาะผลการศกึษา
หรอืวจิยัทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิเท่านัน้  

ผลงานทางวชิาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลงัจากไดร้บัการแต่งตัง้
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้ร ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  กกอ. ก าหนด                  
พรอ้มแสดงหลกัฐานว่าการเผยแพร่นัน้ไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ    
ในสาขาวิชานั ้น  ๆ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อง (peer reviewer) ที่ มาจากหลากหลายสถาบัน                  
ตามเอกสารแนบทา้ย 
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ทัง้นี้ อนุโลมใหใ้ชผ้ลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการก าหนด ไม่เกนิหา้ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์               
จ านวน ๑ ใน ๓ ของผลงานทีน่ ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยผลการตดัสนิจะต้องมผีลงานใหม่
หลงัจากทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยท์ีผ่ ่านเกณฑก์ารประเมนิจ านวน             
อย่างน้อย ๓ เรื่องดว้ย 

๑๓.๓.๔ จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการพจิารณาก าหนดต าแหน่ง       
ศาสตราจารยพ์เิศษตอ้งค านึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑๓.๑.๔ 
 
 ข้อ ๑๔  วิธีการแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   
รองศาสตราจารยพ์เิศษ  และศาสตราจารยพ์เิศษ ใหด้ าเนินการ ดงันี้ 
  การพิจารณาแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
และรองศาสตราจารย์พิเศษ  ให้ด าเนินการตามวิธีการและขัน้ตอนเช่นเดียวกันกับการแต่งตัง้
คณาจารยป์ระจ าใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารยโ์ดยอนุโลม   
  การพิจารณาแต่งตัง้ต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  ให้ด าเนินการตามวิธกีารและ
ขัน้ตอนเช่นเดยีวกนักบัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยโ์ดยอนุโลม 
  การแต่งตัง้ผู้มไิด้เป็นคณาจารยป์ระจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ให้แต่งตัง้เป็น
อาจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 
ตามล าดบั 

 ขอ้ ๑๕ การแ ต่ งตั ้งคณ าจารย์พิ เศษ ให้ด ารงต าแห น่ งผู้ ช่ วยศ าสตราจารย์พิ เศษ  
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และศาสตราจารยพ์เิศษโดยวธิพีเิศษ 
  กรณีที่มเีหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิง่ สถาบนัอาจเสนอแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารยพ์เิศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ หรอืรองศาสตราจารย์พเิศษ ซึ่งมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบั
ต าแหน่งทีต่่างไปจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑๓.๑.๑, ๑๓.๒.๑ และ ๑๓.๓.๑ แลว้แต่กรณีใหด้ ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยงัไม่ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ หรอืการเสนอแต่งตัง้อาจารย์พิเศษ 
ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยพ์เิศษโดยทีผู่น้ัน้มไิดด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์พเิศษมาก่อน 
  ทัง้นี้ ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอแต่งตัง้จะต้องมคีวามรูค้วามสามารถสงูและมคีวามเชีย่วชาญพเิศษ 
รวมทัง้มผีลงานวชิาการทีม่คีุณภาพอยูใ่นระดบั A+ 

ส่วนวธิกีารเสนอก าหนดต าแหน่งให้ด าเนินการตามขัน้ตอนเช่นเดยีวกนักบัวธิกีาร
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีปกติ  ส าหรบัรองศาสตราจารย์พิเศษ  
และศาสตราจารยพ์เิศษ โดยวธิปีกต ิวธิทีี ่๑ โดยอนุโลม 

 ขอ้ ๑๖  แบบค าขอรบัการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ แบบเสนอแต่งตัง้คณาจารย์
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคบับัญชา แบบแสดงหลกัฐาน 
การมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ แนวทางในการประเมนิผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  
ทางวิชาการ ลกัษณะการมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ ค าจ ากัดความของผลงานทางวชิาการ 
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ลกัษณะการเผยแพร่และผลงานทางวชิาการที่จ าแนกตามระดบัคุณภาพ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

 ขอ้ ๑๗  กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาเดยีวกนัและในระดบัต าแหน่ง
เดยีวกันหรอืระดบัที่ต ่ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการมาแล้ว หากมกีารน า
ผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน มาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการอกีครัง้หนึ่ง จะต้องด าเนินการภายในหา้ปีนับตัง้แต่วนัทีส่ภาสถาบนัมมีติ
เหน็ชอบให้ผลงานดงักล่าวมคีุณภาพอยู่/ไม่อยู่ในเกณฑ์ ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยผูข้อคนเดมิหรอืผูข้อคนใหม ่
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการ
พิจารณามาแล้วนัน้ โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนัน้ใหม่อีก  เว้นแต่คณะกรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒฯิ เห็นว่าผลงานทางวชิาการเดมิที่มคีุณภาพอยู่ในเกณฑ์นัน้เป็นผลงานที่ล้าสมยัหรอื  
มเีหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานัน้อีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
ต้องระบุเหตุผลทางวชิาการโดยชดัแจ้งด้วย หรอืในกรณีที่ผลงานทางวชิาการเดมิมคีุณภาพไม่อยู่ 
ในเกณฑ ์หากมขีอ้พสิูจน์ภายหลงัว่าผลงานนัน้ไดถู้กน าไปใชป้ระโยชน์หรอืถูกอา้งองิอย่างแพรห่ลาย  
ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั ้นมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครัง้ใหม่ได ้  
แต่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒฯิ จะตอ้งพจิารณาผลงานทางวชิาการนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง 

หมวด ๓  
การแต่งตัง้ผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน 

_________________ 
 
 ข้อ ๑๘ สถาบนัอาจแต่งตัง้บุคคลที่เคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาอื่น 
ในประเทศ หรือสถาบันชัน้สูงในต่างประเทศมาก่อน ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา
เดียวกับที่เคยได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งนัน้ๆ และระดับต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าที่บุคคลนัน้  
เคยด ารงอยู ่ทัง้นี้ โดยความเหน็ชอบของสภาสถาบนั 

  ต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบัน อุดมศึกษาในประเทศหรือสถาบันชัน้สู ง 
ในต่างประเทศที่จะน ามาใช้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ตามที่ก าหนดในวรรคต้นนัน้ จะต้องเป็นต าแหน่ง  
ทางวิชาการจากสถาบันที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน และสาขาวิชานัน้จะต้องได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานการศกึษาจากประเทศนัน้ดว้ย 

 ขอ้ ๑๙ การด าเนินการแต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการตามกรณทีีก่ าหนดในขอ้ ๑๘ 
ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

  ขอ้ ๑๙.๑ ให้สถาบนัตรวจสอบคุณสมบตัิของบุคคลที่จะขอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๑๘ โดยตรวจสอบสถานภาพต าแหน่ง 
ทางวิชาการเดิมจากสถาบันอุดมศึกษาหรอืสถาบันชัน้สูงเดิมที่ได้รบัการแต่งตัง้ และตรวจสอบ  
การรบัรองสถาบนัอุดมศกึษาหรอืสถาบนัชัน้สูง รวมถงึการรบัรองมาตรฐานการศกึษาของสาขาวชิา  
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ที่ผู้นั ้นได้เคยรบัแต่งตัง้ของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชัน้สูงต่างประเทศนั ้น  แล้วแต่กรณ ี 
แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการประจ าสถาบนัพจิารณา 
  ข้อ ๑๙.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการประจ าสถาบนัพิจารณา
ผลงานทางวชิาการและอาจด าเนินการตามหมวด ๑ ก่อนน าเสนอสภาสถาบนั เพื่อพจิารณาให้ความ
เหน็ชอบใหด้ าเนินการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการต่อไป 
 กรณีการแต่งตัง้ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศกึษา
ระบบอื่นหรอืสถาบนัชัน้สูงต่างประเทศมาก่อนใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการประจ า
สถาบนัแต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ตามขอ้ ๑๐.๑.๓ เพื่อพิจารณาผลงานทางวชิาการเดมิที่ได้รบัการแต่งตัง้             
ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการจากสถาบนันัน้ ๆ และตอ้งจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ โดยมกีรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒมิาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

  ขอ้ ๑๙.๓ เมือ่อธกิารบดสีัง่แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการตามอ านาจ และตามที ่           
สภาสถาบนัเหน็ชอบแลว้ ใหร้ายงานใหส้ านักงานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรมทราบภายในสามสบิวนันับจากวนัออกค าสัง่แต่งตัง้ฯ พรอ้มส าเนาค าสัง่แต่งตัง้ของสถาบนั 
ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชัน้สูงเดิม  
และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษาหรอืสถาบนัชัน้สูงเดมิตามเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในขอ้ ๑๘ 

   ค าสัง่แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการในกรณีนี้ จะตอ้งระบุสาขาวชิาของ
ต าแหน่งทางวชิาการทีส่ ัง่แต่งตัง้พรอ้มทัง้ระบุสาขาวชิาของต าแหน่งทางวชิาการเดมิของบุคคลนัน้ไวด้ว้ย 

   กรณีวันที่แต่งตัง้ผู้ที่ เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน ให้แต่งตัง้                     
ไดไ้มก่่อนวนัทีส่ภาสถาบนัไดร้บัเรือ่ง 

หมวด ๔  
การลงโทษ  

__________________ 
 

 ข้อ ๒๐  ให้สภาสถาบันพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงาน 
ทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รบัการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวชิาการ ดงัต่อไปนี้ 

๒๐.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมสี่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 
หรอืมพีฤตกิารณ์ส่อว่ามกีารลอกเลยีนผลงานทางวชิาการของผู้อื่น หรอืน าผลงานทางวชิาการของผู้อื่น       
ไปใชใ้นการเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวชิาการของตนเอง หรอืน าผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดยีวกนัไปเผยแพรใ่นวารสารวชิาการมากกว่าหนึ่งฉบบั หรอืคดัลอกขอ้ความใด ๆ 
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จากผลงานเดมิของตนโดยไม่อ้างองิผลงานเดมิตามหลกัวชิาการ  ทัง้นี้ ในลกัษณะทีจ่ะท าใหเ้ขา้ใจผดิ
ว่าเป็นผลงานใหม่ หรอืละเลยหรอืละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลของผู้อื่นหรอืสทิธมินุษยชน เพื่อก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรอืวจิยัและไม่เสนอผลงาน 
ตามความเป็นจรงิ ให้สภาสถาบันมีมติให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครัง้นัน้  
และด าเนินการทางวนิัยตามขอ้เทจ็จรงิและความรา้ยแรงแห่งการกระท าผดิเป็นกรณี  ๆ ไป และห้าม
ผูก้ระท าผดินัน้เสนอขอต าแหน่งทางวชิาการมกี าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหา้ปี แต่ไม่เกนิสบิปี นับตัง้แต่
วนัทีส่ภาสถาบนัมมีต ิ

๒๐.๒ กรณีที่ได้ร ับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว                   
หากภายหลงัตรวจสอบพบหรอืทราบว่าผลงานทางวชิาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการ             
ครัง้นัน้ เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรอืน าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงาน 
ของตนเอง หรอืน าผลงานของตนเองในเรื่องเดยีวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวชิาการมากกว่าหนึ่งฉบบั             
หรอืคดัลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลกัวิชาการ ทัง้นี้                  

ในลกัษณะที่จะท าให้เขา้ใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่ หรอืละเลยหรอืละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลของผู้อื่นหรอื 
สทิธมินุษยชน เพื่อก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น และกระท าการใด ๆ ทีเ่บี่ยงเบนผลการศกึษาหรอื
วิจ ัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้สภาสถาบนัพิจารณา 
เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ เพื่อน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ถอดถอน 
และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี  ๆ ไป  
และห้ามผู้กระท าผดินัน้เสนอขอต าแหน่งทางวชิาการมกี าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสบิปี 
นับตัง้แต่วนัที่สภาสถาบนัมมีติให้ถอดถอน หรอืนับตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน 
แลว้แต่กรณ ี

หมวด ๕ 
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

__________________ 
 

 ข้อ ๒๑ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  
และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครัง้ โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการ
สนบัสนุน และการขอทบทวนดงักล่าว แต่ละครัง้ใหย้ืน่เรือ่งไดภ้ายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีร่บัทราบมต ิ  

 ภายใต้บังคบัข้อ ๑๐.๑.๔ และ ๑๐.๒.๓ เมื่อสภาสถาบันได้รบัเรื่องการขอทบทวนผลการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา  
เมื่ อ คณ ะกรรมการ  พิ จารณ าต าแห น่ งท างวิช าการมีค วาม เห็นป ระการใด ให้ เสนอ ต่ อ 
สภาสถาบนัวนิิจฉยัและใหค้ าวนิิจฉยัของสภาสถาบนัเป็นทีสุ่ด 
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 ขอ้ ๒๒ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการด าเนินการ ดงันี้  
 (๑) การทบทวนผลการพจิารณาครัง้ทีห่นึ่ง  
   (ก) ในกรณีที่ เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติ                  
ไมร่บัพจิารณากไ็ด ้
 (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรบัไว้
พจิารณา  โดยมอบคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม
และจรรยาบรรณทางวชิาการชุดเดมิพจิารณาค าชีแ้จงขอ้โตแ้ยง้นัน้ 

(๒) การทบทวนผลการพจิารณาครัง้ทีส่อง 
  (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มเีหตุผลทางวชิาการหรอืมไิด้ชี้แจง             
ขอ้โตแ้ยง้โดยมเีหตุผลเพิม่เตมิจากครัง้ทีห่นึ่ง จะมมีตไิมร่บัพจิารณากไ็ด้ 
  (ข) ในกรณีทีเ่หน็ว่าค าชี้แจงขอ้โต้แยง้มเีหตุผลทางวชิาการและได้ชีแ้จงเหตุผล
เพิม่เตมิจากการขอทบทวนครัง้ที่หนึ่ง ให้แต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่ประเมนิ  
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  จากที่แต่งตัง้ไว้เดิม  
จ านวนสองถึงสามคน เพื่อพิจารณาค าชี้แจง ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ  ทัง้นี้  
ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม  
และจรรยาบรรณทางวชิาการชุดเดมิท าหน้าทีเ่ป็นประธาน 

 ขอ้ ๒๓ กรณีมกีารแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการ               
และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเพิม่เติม ให้สถาบนัจ่ายเงนิสมนาคุณกรรมการส าหรบั  
การทบทวนผลการพจิารณาผลงานทางวชิาการของกรรมการทีแ่ต่งตัง้เพิม่นัน้ดว้ย  

 ขอ้ ๒๔ สภาสถาบนัอาจพจิารณาเฉพาะค าชีแ้จงขอ้โต้แยง้ของผลงานทางวชิาการทีย่ ืน่ไวเ้ดมิ
ทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดเท่านัน้  ทัง้นี้ หากผู้ขอมผีลงาน 
ทางวิชาการใหม่เพิ่มเติม หรอืมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องด าเนินการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่าวนัที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรอืวนัที่ยื่นขอแก้ไข  
ผลงานเดมิเป็นวนัเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการใหม ่

 ภายใต้บังคับข้อ ๑๐.๑.๔. และ ๑๐.๒.๓ กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้  
ใหส้ภาสถาบนัเป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าดและใหค้ าวนิิจฉัยของสภาสถาบนัเป็นทีสุ่ด 

บทเฉพาะกาล 
__________________ 

 
ข้อ ๒๕  การพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการที่สภาสถาบนัอุดมศึกษา

ได้รบัเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  
ให้พจิารณาก าหนดต าแหน่งตามระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑ์
และวธิกีารแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไปจนแลว้เสรจ็   
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

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

๑. แบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวตัสิ่วนตวัและผลงานทางวชิาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง............................................ 

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย์ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ /รองศาสตราจารยพ์เิศษ /ศาสตราจารยพ์เิศษ) 

โดยวธิ.ี......................... 
ในสาขาวชิา............................................................  

ของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................... 
สงักดั ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ..................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวตัสิ่วนตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 
     ๑.๒ อาย ุ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคณุวุฒสิูงสุด
ตามล าดบั และกรณสี าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรือ่ง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่ าเป็นส่วนของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
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๒. ประวตักิารท างาน 
     ๒.๑ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง......................................................    รบัเงนิเดอืน........................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย/์อาจารยพ์เิศษ เมือ่วนัที.่.......เดอืน..............พ.ศ. ........... 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ  

(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา....................  เมือ่วนัที.่.........เดอืน..............พ.ศ. ........... 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย/์รองศาสตราจารยพ์เิศษ  

(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา...................   เมือ่วนัที.่.........เดอืน..............พ.ศ. ...........    

 (ในกรณทีีเ่คยปฏบิตังิานในต าแหน่งอื่น หรอืเคยด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ า/อาจารยพ์เิศษ 
ในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต าแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ารงต าแหน่งนัน้ดว้ย) 

           อายกุารท างาน ...... ปี ........ เดอืน    

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกยอ่ง 
ระดบันานาชาต ิอื่นๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 

๒.๖.๕ 

๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator)  และ
แหล่งทุน ในระหว่างปีทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 
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     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ 
 ๔.๑.๑  งานวจิยั 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั............        
ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 
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 ๔.๑.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

๔.๑.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 
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  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

๔.๑.๔ ต ารา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามระเบยีบคณะกรรมการ โดยระบุบทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยระเบยีบ 
พรอ้มทัง้ระบุจ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 
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 ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์/  
รองศาสตราจารยพ์เิศษ 
 ๔.๒.๑ งานวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 



- ๓๔ - 
 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

๔.๒.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 

 

 



- ๓๕ - 
 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 ๔.๒.๔  ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 ๔.๒.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๕.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
 



- ๓๖ - 
 

         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่
       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

  ๔.๒.๕.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอ้างองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน............เรือ่ง  
ไดร้บัการอา้งองิ............รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอ้างองิ 
ในฐานขอ้มลู Scopus  

  ๔.๒.๕.๓ ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๒.๕.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
              ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามระเบยีบคณะกรรมการ โดยระบุบทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยระเบยีบ 
พรอ้มทัง้ระบุจ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 



- ๓๗ - 
 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย     

     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารยพ์เิศษ 
 ๔.๓.๑ งานวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอื
ต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอื
ต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอื
ต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

๔.๓.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 



- ๓๘ - 
 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

๔.๓.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 

 

 

 



- ๓๙ - 
 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 ๔.๓.๔ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่ง
ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่ง
ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่ง
ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 
 
 
 



- ๔๐ - 
 

 ๔.๓.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๕.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

  ๔.๓.๕.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอ้างองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน............เรือ่ง  
ไดร้บัการอา้งองิ............รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอ้างองิ 
ในฐานขอ้มลู Scopus  

  ๔.๓.๕.๓ ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๓.๕.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
              ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 



- ๔๑ - 
 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามระเบยีบคณะกรรมการ โดยระบุบทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยระเบยีบ 
พรอ้มทัง้ระบุจ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

                             ลงชือ่.................................................................เจา้ของประวตั ิ
                                   (.................................................................) 

                           ต าแหน่ง................................................................ 

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 

 



- ๔๒ - 
 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...................................... 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย์ 

ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ /รองศาสตราจารยพ์เิศษ /ศาสตราจารยพ์เิศษ) 
ในสาขาวชิา ...................................................... 

โดยวธิ.ี............................................. 
ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สงักดั/ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ.................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ ผูช้่วยศาสตราจารย์
พเิศษ/ รองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษ/ ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษ)..  แลว้เหน็ว่า 
นาย/นาง/นางสาว.................................................................เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไมค่รบถว้น) 
ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 
 
 

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเท่า.. 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ...(เขา้ข่าย/ ไมเ่ขา้ขา่ย)...ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ/ รองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษ/ ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษ) 
 
 

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

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

ต าแหน่ง................................................... 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 



- ๔๓ - 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ........(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)........  
ไดป้ระเมนิผลการสอนรหสัวชิา......................รายวชิา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................แลว้เหน็ว่า บุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวาม....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ/
เชีย่วชาญ).......ในการสอน  มคีุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภาสถาบนัก าหนด 

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
 



- ๔๔ - 
 

ส่วนท่ี ๔ แบบสรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา...................................................ในการประชุมครัง้ที.่......../.............           
เมือ่วนัที.่............................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/ ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ/ รองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษ/ ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษ)....ในสาขาวชิา..............แลว้เหน็ว่า 
  ๑) งานวจิยั............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู่)..ในเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด.........เรือ่ง 
ไดแ้ก่ 
   ๑.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๑.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น............รายการ  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่
คณะกรรมการก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๓) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี่ 
คณะกรรมการก าหนด .........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๔) ต ารา/หนงัสอื............เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 
.........เล่ม ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๕) บทความทางวชิาการ............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑท์ี่ 
คณะกรรมการก าหนด........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๕.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๕.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 



- ๔๕ - 
 

   ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามระเบยีบคณะกรรมการ   พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยระเบยีบ 
    

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การน าไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

   ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ......... 
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ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ  
นาย/นาง/นางสาว................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทาง
วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น/ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม/ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไมอ่ยู)่..
ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด  และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่
คณะกรรมการก าหนด  

ข. กรณกีารเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย ์ตามระเบยีบ  
โดยวธิทีี ่๓  ของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว
......................... แลว้เหน็ว่าผูข้อเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี่
คณะกรรมการก าหนด และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด ดงันี้ 

๑. งานวจิยั...........เรือ่ง (อยู่/ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด...........เรือ่ง 
ไดแ้ก่ 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        
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๒. งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิ ไดเ้สนอหลกัฐานแสดงการไดร้บัอ้างองิทางวชิาการ 
ประกอบดว้ย งานวจิยั จ านวน...........เรือ่ง ไดร้บัการอ้างองิ...........รายการ พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู)่……. 
ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 

๓. ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) เท่ากบั....................พจิารณา (อยู/่ ไม่อยู)่.. 
ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 

๔. โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน 
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั...............โครงการ  (Life-time)  พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู่)..ในเกณฑท์ี่
คณะกรรมการก าหนด 
  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามระเบยีบคณะกรรมการ   พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยระเบยีบ 
    

จงึเหน็...(สมควร/ไมส่มควร)...ใหก้ าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.............................. 
เป็นต าแหน่ง.............................(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/ ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ/ รองศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ/ ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษ)... ในสาขาวชิา........................ไดต้ัง้แต่วนัที่
.................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบรูณ์/  
ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....)  และใหน้ าเสนอทีป่ระชุมสภาสถาบนัพจิารณา 
ใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน    
 
  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั.............................. ในการประชุมครัง้ที.่.../......... เมือ่วนัที.่.. 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไมอ่นุมตั)ิ.... 

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว................................ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ/ รองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษ/ ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษ) 
ในสาขาวชิา........................................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่.....................       ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...
(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบรูณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....)    

๒. ส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ/ รองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษ/  ใหอ้ธกิารบดอีอกค าสัง่แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑  และแจง้ใหค้ณะกรรมการ
ทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีอ่อกค าสัง่แต่งตัง้ พรอ้มส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ แบบค าขอ ผลงาน 
ทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ส าเนารายงานการ
ประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

    ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษ  ใหเ้สนอคณะกรรมการ 
ใหค้วามเหน็เพื่อเสนอรฐัมนตรเีพื่อน าเสนอนายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรณุา 
โปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา
....................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงาน
ฉบบัปรบัปรงุสมบรูณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....) พรอ้มส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวชิาการ แบบค าขอ ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่ง
ทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการ
พจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
                   (........................................................) 

            ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

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

๒. แบบเสนอแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผูบ้งัคบับญัชา   

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวตัสิ่วนตวัและผลงานทางวชิาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง............................................ 

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย์ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ /รองศาสตราจารยพ์เิศษ /ศาสตราจารยพ์เิศษ) 

โดยวธิ.ี......................... 
ในสาขาวชิา............................................................  

ของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................... 
สงักดั ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ..................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวตัสิ่วนตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 
     ๑.๒ อาย ุ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคุณวุฒสิูงสุด
ตามล าดบั และกรณสี าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรือ่ง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่ าเป็นส่วนของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
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๒. ประวตักิารท างาน 
     ๒.๑ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง......................................................    รบัเงนิเดอืน........................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย/์อาจารยพ์เิศษ เมือ่วนัที.่.......เดอืน..............พ.ศ. ........... 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ  

(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา....................  เมือ่วนัที.่.........เดอืน..............พ.ศ. ........... 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย/์รองศาสตราจารยพ์เิศษ  

(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา...................   เมือ่วนัที.่.........เดอืน..............พ.ศ. ...........    

 (ในกรณทีีเ่คยปฏบิตังิานในต าแหน่งอื่น หรอืเคยด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ า/อาจารยพ์เิศษ 
ในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต าแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ารงต าแหน่งนัน้ดว้ย) 

           อายกุารท างาน ...... ปี ........ เดอืน    

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกยอ่ง 
ระดบันานาชาต ิอื่นๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 

๒.๖.๕ 

๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator)  และ
แหล่งทุน ในระหว่างปีทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 
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     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ 
 ๔.๑.๑  งานวจิยั 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั............        
ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 
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 ๔.๑.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

๔.๑.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 
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  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

๔.๑.๔ ต ารา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามระเบยีบคณะกรรมการ โดยระบุบทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยระเบยีบ 
พรอ้มทัง้ระบุจ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 
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 ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษ 
 ๔.๒.๑ งานวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 
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  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

๔.๒.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 
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  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 ๔.๒.๔  ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 ๔.๒.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๕.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
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         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่
       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

  ๔.๒.๕.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอ้างองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน............เรือ่ง  
ไดร้บัการอา้งองิ............รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอ้างองิ 
ในฐานขอ้มลู Scopus  

  ๔.๒.๕.๓ ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๒.๕.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
              ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามระเบยีบคณะกรรมการ โดยระบุบทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยระเบยีบ 
พรอ้มทัง้ระบุจ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 
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   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย     

     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษ 
 ๔.๓.๑ งานวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอื
ต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอื
ต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอื
ต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

๔.๓.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 
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  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

๔.๓.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 
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  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์/ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 ๔.๓.๔ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่ง
ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่ง
ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์/ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ/หรอืต าแหน่ง
ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด) 
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 ๔.๓.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๕.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

  ๔.๓.๕.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอ้างองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน............เรือ่ง  
ไดร้บัการอา้งองิ............รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอ้างองิ 
ในฐานขอ้มลู Scopus  

  ๔.๓.๕.๓ ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๓.๕.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
              ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
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  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามระเบยีบคณะกรรมการ โดยระบุบทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยระเบยีบ 
พรอ้มทัง้ระบุจ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 

  ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 

ลงชื่อ.................................................. 
                       (...................................................) 

                 ต าแหน่ง...ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดหีรอืเทยีบเท่า... 

                     วนัที.่.......เดอืน...............พ.ศ. .......... 

 

  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.........................................ต าแหน่ง....................................
ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็น.......................ในสาขาวชิา............................ 
 
 
 

                  ลงชื่อ..................................................(เจา้ของประวตั)ิ 
                      (...................................................) 

                     ต าแหน่ง........................................................... 

                      วนัที.่.......เดอืน...............พ.ศ. ........ 
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ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ........(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)........  
ไดป้ระเมนิผลการสอนรหสัวชิา......................รายวชิา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................แลว้เหน็ว่า บุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวาม....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ/
เชีย่วชาญ).......ในการสอน  มคีุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภาสถาบนัก าหนด 

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
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ส่วนท่ี ๓ แบบสรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา...................................................ในการประชุมครัง้ที.่......../.............           
เมือ่วนัที.่............................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/ ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ/ รองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษ/ ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษ)....ในสาขาวชิา..............แลว้เหน็ว่า 
  ๑) งานวจิยั............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู่)..ในเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด.........เรือ่ง 
ไดแ้ก่ 
   ๑.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๑.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น............รายการ  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่
คณะกรรมการก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๓) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี่ 
คณะกรรมการก าหนด .........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๔) ต ารา/หนงัสอื............เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 
.........เล่ม ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๕) บทความทางวชิาการ............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑท์ี่ 
คณะกรรมการก าหนด........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๕.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๕.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
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   ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามระเบยีบคณะกรรมการ   พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยระเบยีบ 
    

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การน าไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

   ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ......... 
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ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ  
นาย/นาง/นางสาว................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทาง
วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น/ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม/ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไมอ่ยู)่..
ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด  และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่
คณะกรรมการก าหนด  

ข. กรณกีารเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย ์ตามระเบยีบ  
โดยวธิทีี ่๓  ของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว
......................... แลว้เหน็ว่าผูข้อเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี่
คณะกรรมการก าหนด และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด ดงันี้ 

๑. งานวจิยั...........เรือ่ง (อยู่/ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด...........เรือ่ง 
ไดแ้ก่ 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        
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๒. งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิ ไดเ้สนอหลกัฐานแสดงการไดร้บัอ้างองิทางวชิาการ 
ประกอบดว้ย งานวจิยั จ านวน...........เรือ่ง ไดร้บัการอ้างองิ...........รายการ พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู)่……. 
ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 

๓. ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) เท่ากบั....................พจิารณา (อยู/่ ไม่อยู)่.. 
ในเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 

๔. โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน 
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั...............โครงการ  (Life-time)  พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู่)..ในเกณฑท์ี่
คณะกรรมการก าหนด 
  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามระเบยีบคณะกรรมการ   พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยระเบยีบ 
    

จงึเหน็...(สมควร/ไมส่มควร)...ใหก้ าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.............................. 
เป็นต าแหน่ง.............................(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/ ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ/ รองศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ/ ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษ)... ในสาขาวชิา........................ไดต้ัง้แต่วนัที่
.................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/  
ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....)  และใหน้ าเสนอทีป่ระชุมสภาสถาบนัพจิารณา 
ใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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ส่วนท่ี ๔ มติสภาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน    
 
  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั.............................. ในการประชุมครัง้ที.่.../......... เมือ่วนัที.่.. 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไมอ่นุมตั)ิ.... 

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว................................ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ/ รองศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารยพ์เิศษ/ ศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษ) 
ในสาขาวชิา........................................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่.....................       ซึ่งเป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...
(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบรูณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....)    

๒. ส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ/ รองศาสตราจารย/์  
รองศาสตราจารยพ์เิศษ/  ใหอ้ธกิารบดอีอกค าสัง่แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑  และแจง้ใหค้ณะกรรมการ
ทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีอ่อกค าสัง่แต่งตัง้ พรอ้มส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ แบบค าขอ ผลงาน 
ทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ส าเนารายงานการ
ประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

    ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย/์ ศาสตราจารยพ์เิศษ  ใหเ้สนอคณะกรรมการ 
ใหค้วามเหน็เพื่อเสนอรฐัมนตรเีพื่อน าเสนอนายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรณุา 
โปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา
....................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงาน
ฉบบัปรบัปรงุสมบรูณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....) พรอ้มส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวชิาการ แบบค าขอ ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่ง
ทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการ
พจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
                   (........................................................) 

            ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------- 

๓. ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
  ๓.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาตอ้งเป็นงานทีผู่ข้อตอ้งเป็นผูป้ระพนัธ์
อนัดบัแรก (First author) หรอืผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หรอื
ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)  
        ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) หมายถงึ ผูท้ีม่ชี ื่อในผลงานวชิาการเป็นชื่อแรก 
รบัผดิชอบการท าผลงานวชิาการ และเขยีนต้นฉบบั (Manuscript) ชิน้นัน้ดว้ยตนเอง 
   ผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หมายถงึ บุคคลทีม่บีทบาท  
มสี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contribution) ดว้ยความเชีย่วชาญจ าเพาะในสาขาวชิา
ของตนเอง และความรบัผดิชอบส าคญัในการออกแบบการวจิยั (Research Design) หรอืการออกแบบงาน
วชิาการนัน้ๆ  รวมทัง้วเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) สรุปผลและใหข้อ้เสนอแนะ  
   ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) หมายถงึ บุคคลทีม่บีทบาทและ 
ความรบัผดิชอบในการเผยแพรผ่ลงานวจิยั หรอืผลงานทางวชิาการ ใหเ้กดิการถ่ายทอดเป็นเรือ่งราว 
แสดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าทางวชิาการทีป่ระกอบดว้ย การแสดงขอ้มลู หลกัฐาน ขอ้คดิเหน็ และประสบการณ์ 
รวมทัง้ท าหน้าทีร่บัผดิชอบตดิต่อกบับรรณาธกิาร  
  ๓.๒ ถา้เป็นงานทีผู่ข้อมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ ตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 
   ๓.๒.๑.  กรณีงานวจิยัผูข้อจะตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) หรอืผูม้สี่วนส าคญั
ทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หรอืผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)  
ในเรือ่งนัน้ 
   ๓.๒.๒. กรณผีลงานทางวชิาการกลุ่มอื่นทีม่ใิช่งานวจิยั ผูข้อจะตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก 
(First author) หรอืผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) ในเรือ่งนัน้ 
      ๓.๓ ผูข้อก าหนดต าแหน่งจะตอ้งยืน่แบบแสดงหลกัฐานการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ
ส าหรบัผลงานทางวชิาการทุกผลงาน   
      ๓.๔ การลงนามรบัรองการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ ตอ้งมกีารลงนามโดยผูข้อ  
ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) เพื่อรบัรอง 
บทบาทหน้าที ่การปฏบิตังิาน และความรบัผดิชอบในการสรา้งสรรคผ์ลงานของผูร้ว่มงานทุกคน 
ว่าท าในส่วนไหนอย่างไร  
         การลงนามรบัรองการมสี่วนรว่มในผลงานแต่ละเรือ่ง เมือ่ไดล้งนามรบัรองแลว้จะเปลีย่นแปลง 
ไมไ่ด ้
                หากตรวจสอบพบภายหลงัว่าผูข้อก าหนดต าแหน่งระบุการมสี่วนรว่มไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 
จะถอืว่าการกระท าของผูน้ัน้เขา้ข่ายผดิจรยิธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ โดยใหส้ถาบนัสอบหาขอ้เทจ็จรงิและด าเนินการทางวนิยัต่อไป 



- ๗๐ - 
 

 ๓.๕ กรณเีสนอผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ซึง่มกีารด าเนินงานเป็นหมูค่ณะ หรอืเป็นงานทีม่กีารบรูณาการ 
หลายสาขาวชิา ผูข้อตอ้งมบีทบาทในขัน้ตอนการท างานในสาขาวชิาทีเ่สนอขอก าหนดต าแหน่ง อยา่งน้อย 
๓ ขัน้ตอน ดงันี้ 

      ก. การวเิคราะหส์ถานการณ์ก่อนเริม่กจิกรรมรบัใชส้งัคม 
      ข. การออกแบบหรอืพฒันาชิน้งานหรอืแนวคดิหรอืกจิกรรม 
      ค. การประเมนิผลลพัธแ์ละสรปุแนวทางในการน าไปขยายผลหรอืปรบัปรงุ 
      ใหผู้ข้อระบุบทบาทหน้าที ่การปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบในผลงานนัน้ของผูร้ว่ม

โครงการทุกคนและบทบาทหน้าทีห่ลกัของผูข้อ โดยใหผู้้ทีท่ าหน้าทีห่ลกัในแต่ละโครงการลงนามรบัรอง  
๓.๖ กรณงีานวจิยัทีเ่ผยแพร่อนัเป็นผลมาจากวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาทีผู่ข้อท าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์

ทีป่รกึษา ผูข้อตอ้งเป็นผูร้เิริม่ ก ากบัดูแล และมบีทบาทส าคญัในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลการวจิยันัน้  
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ------------------------------  

๔. แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

ก. ชื่อผลงาน ................................................ 

ข. สถานะผูข้อในผลงาน  

 ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
 ผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)  
 ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)  

ค. ประเภทของผลงาน 

กลุ่มที ่๑  งานวจิยั  

กลุ่มที ่๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 

 ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม     กรณศีกึษา (Case Study) 

 ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้  งานแปล   

 ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ    สทิธบิตัร 

 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   ซอฟตแ์วร ์

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั  

 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ  

กลุ่มที ่๓   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  

กลุ่มที ่๔   ต ารา 

    หนงัสอื 

      บทความทางวชิาการ  
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ส่วนท่ี ๑ รายละเอยีดของการมสี่วนรว่ม 

   ผูข้อก าหนดต าแหน่งตอ้งกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น (เนื่องจากไม่มกีารแบ่งส่วนรว่มใน
ผลงานทางวชิาการ ดงันัน้บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีผู่ข้อระบุจะมผีลต่อการพจิารณาผลงาน
ทางวชิาการ) 

รายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาทและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ก.  ความคดิรเิริม่ (Idea) และ สมมตุฐิาน  

ข. การปฏบิตักิารวจิยั การมสี่วนรว่มในการ
ออกแบบ การทดลอง การทดสอบ เครือ่งมอืวดั 
วธิกีารเกบ็ขอ้มลู และ Criteria 

 

ค. การจดัเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู  
การแปรผล 

 

ง. การวพิากษ์วจิารณ์ผล การแสดง 
การเปรยีบเทยีบกบัขอ้สรุปหรอืองคค์วามรูห้รอื
ทฤษฎเีดมิ 

 

จ. การมสี่วนรว่มในการเขยีน manuscript 
ผลงานสรา้งสรรค ์นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์เป็นตน้ 

 

ฉ. การใหก้ารสนบัสนุน specimens, study 
cohort, โลจสิตกิส ์ ทุนวจิยั (โปรดระบุแหล่งทุน 
เงนิทุน และปีทีไ่ดร้บั) เครือ่งมอื หอ้งปฏบิตักิาร 
ครภุณัฑ ์

 

ช. อื่นๆ  
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ส่วนท่ี ๒ รายละเอยีดของการน าผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรอืการถ่ายทอดองคค์วามรู ้  

ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพจิารณา 

ก. ตพีมิพใ์นวารสาร  journal Impact factor  จ านวนครัง้ของการอา้งองิ (ฐานขอ้มลู)  

 

ข. สทิธบิตัร ประเภท ปีทีไ่ดร้บัการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ  

 

ค. ถา้เป็น technical report หรอื รายงานวจิยั ผูใ้ชง้านคอืใคร  

 

ง. การเผยแพรง่านวจิยัไดร้บัการน าเสนอแบบโปสเตอร ์หรอื Oral Presentation (โปรดระบุ 

session เช่น Plenary, Symposium หรอื oral session) หรอืสจูบิตัร ในการประชุมหรอืการจดัแสดง 

หรอืจดันิทรรศการ (ชื่อ สถานทีจ่ดัประชุม หรอืจดัแสดง หรอืจดันิทรรศการ และประเทศ) หรอื ในกรณทีี่

เป็นหนังสอื (โปรดระบุ ชื่อส านกัพมิพ ์ปีทีต่พีมิพ)์ 

 

จ. ประวตักิารไดร้บัทุนวจิยัโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงานชิน้นี้ 

 

ฉ. หากงานวจิยั ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีผูว้จิยัไดร้บัค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licesing 

Fees) รวมเท่าใด (โปรดแสดงหลกัฐานสญัญา) 

 

   ลงชื่อ ............................................. 
           (......................................) 
             ผูข้อก าหนดต าแหน่ง 

ลงชื่อ ............................................. 
           (......................................) 

           ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) 

             ลงชื่อ ............................................. 
                     (......................................) 
      ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------- 

๕. แนวทางการประเมินผลการสอน 
หลกัเกณฑ ์

ใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนว่าผูข้อมคีวามสามารถ 
ในการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องวชิาทีส่อน ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะวชิา ทีส่อนโดยใชแ้นวทาง
ในการประเมนิตามความเหมาะสม ดงัต่อไปนี้ 

๑. มกีารวางแผนการสอนอยา่งเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุง่หมายของการสอนใหช้ดัเจน 
และคดัเลอืกการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม เพื่อใหผ้ลลพัธก์ารสอนเป็นไปตามจุดมุง่หมายทีว่างไว ้
โดยเสนอเอกสารหลกัฐานทีส่ามารถประเมนิไดใ้นทุกหวัขอ้ทีผู่ข้อเป็นผูส้อน (ค านิยามรปูแบบการเผยแพร ่ 
และลกัษณะคุณภาพดงัตารางแนบทา้ย) ซึง่มกีารอา้งองิแหล่งทีม่า อย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
และกฎหมาย 

๒. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคนิควธิสีอนประกอบกบัสื่อการสอนทีท่นัสมยัต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีน 
เกดิความสนใจและตดิตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย ยกตวัอยา่งประกอบ สอดแทรก
ประสบการณ์จรงิ ใชค้ าถามเพื่อใหผู้เ้รยีนคดิและตอบค าถามใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน หรอืใชส้ื่อปฏสิมัพนัธ์
แบบดจิทิลั (Digital interactive media) 

๓. มคีวามสามารถทีจ่ะสอนใหผู้เ้รยีนสามารถเสาะแสวงหาความรูแ้ละพฒันาองคค์วามรู ้ 
ไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยความมวีจิารณญาณ รูว้่าแหล่งความรูใ้ดทีค่วรเชื่อถอื สามารถเป็นผูเ้รยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง                         
ตลอดชวีติ (lifelong learner) 

๔. มคีวามสามารถสอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูอ้ย่างมเีหตุผลในวชิาทีส่อน 
๕. มคีวามสามารถใหผู้เ้รยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องวชิาทีเ่รยีนกบัวชิาอื่นทีเ่กีย่วข้อง 
๖. มคีวามสามารถจดัใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่นประสบการณ์ตามความ

เหมาะสม 
๗. มคีวามสามารถในการใชส้ื่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลั (Digital 

interactive media) ทีท่นัสมยัและเหมาะสมเป็นอยา่งด ีสามารถจ าลองสถานการณ์สมมตเิพื่อใหผู้เ้รยีน
เขา้รว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ 

๘. มคีวามสามารถทีจ่ะสอดแทรกเทคนิคการมปีฏสิมัพนัธ ์การรว่มงาน (interpersonal skill)   
ความสามารถในการแสดงออก การแกปั้ญหา การปรบั (adaptability) และรบัความคดิเหน็  

๙. มคีวามสามารถในการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนในวชิาทีส่อน 
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กรณทีีส่ภาสถาบนัพจิารณาเหน็ว่า สถาบนัมรีะบบการประเมนิผลการสอน ของคณาจารย์
ประจ าปีทีค่รอบคลุมประเดน็ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้อยา่งเป็นรปูธรรม เทีย่งตรง และเชื่อถอืได ้ 
คณะกรรมการอาจใหใ้ชร้ะบบการประเมนิผลการสอนดงักล่าวนัน้แทนแนวทางการประเมนิ ผลการสอน
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนดได ้นอกจากนี้คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางในการประเมนิเพิม่เตมิขึน้ 
อกีกไ็ด ้โดยจดัท าเป็นประกาศใหเ้ป็นทีท่ราบทัว่กนัก่อนการประเมนิ 
      

วิธีการ 
 ๑. ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ (หวัหน้าสาขาวชิา/หวัหน้าภาควชิา/คณบด)ี ประเมนิผลการสอนในชัน้ต้น               
ว่าผูข้อมผีลการสอนอยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ 
 

๒. ใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนของผูข้อว่าอยูใ่นเกณฑ์ 
ทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ทัง้นี้ อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอนไดต้ามความเหมาะสม 
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ตวัอย่างเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

 แบบท่ี ๑ 
นิยาม 
 
 
 
 
รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ 
 
 
 
ลกัษณะคุณภาพ 

ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นเอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการประเมนิผลการสอน
วชิาใดวชิาหนึ่งตามหลกัสตูรของสถาบนัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็เน้ือหาวชิา 
และวธิกีารสอนอยา่งเป็นระบบจดัเป็นเครือ่งมอืส าคญัของผูส้อนในการใช้
ประกอบการสอน 
 
เป็นเอกสารหรอืสื่ออื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาทีต่นสอน ประกอบดว้ย 
แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย (มรีายละเอยีดประกอบพอสมควร) และ 
อาจมสีิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้เพิม่ขึน้อกีกไ็ด ้เช่น รายชื่อบทความหรอื
หนงัสอือ่านประกอบ บทเรยีบเรยีงคดัยอ่เอกสารทีเ่กีย่วเนื่อง  
แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  
ภาพเลื่อน (slide) สื่อการสอนออนไลน์ หรอืสื่อปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลัอื่น ๆ 
ซึง่มกีารอา้งองิแหล่งทีม่าอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  
 
อาจเป็นเอกสารทีจ่ดัท าเป็นรปูเล่มหรอืถ่ายส าเนาเยบ็เล่มหรอืเป็น          
สื่ออื่น ๆ อาท ิซดีรีอม ทีไ่ดใ้ชป้ระกอบการสอนวชิาใดวชิาหนึ่ง  
ในหลกัสตูรของสถาบนัมาแลว้ 
 
อยูใ่นดุลยพนิิจของสภาสถาบนัทีจ่ะก าหนดเป็นขอ้บงัคบั 
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ตวัอย่างเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน (ต่อ) 
 

 แบบท่ี ๒ 
นิยาม 
 
 
 
 
 
รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ 
 
 
 
ลกัษณะคุณภาพ 

ผลงานทางวชิาการทีใ่ชส้อนวชิาใดวชิาหนึ่งตามหลกัสตูรของสถาบนั 
ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็เน้ือหาวชิาทีส่อนและวธิกีารสอนอย่างเป็นระบบ  
โดยอาจพฒันาขึน้จากเอกสารประกอบการสอนจนมคีวามสมบรูณ์กว่า
เอกสารประกอบการสอน จดัเป็นเครือ่งมอืส าคญัของผูเ้รยีนทีน่ าไปศกึษา
ดว้ยตนเองหรอืเพิม่เตมิขึน้จากการเรยีนในวชิานัน้ ๆ  
 
เป็นเอกสารรปูเล่มหรอืสื่ออื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาทีต่นสอน 
ประกอบดว้ย แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย (มรีายละเอยีดประกอบ
พอสมควร) และมสีิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้เพิม่ขึน้ เช่น รายชื่อบทความ 
หรอืหนงัสอือ่านประกอบบทเรยีบเรยีงคดัยอ่เอกสารทีเ่กี่ยวเนื่อง  
แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  
ภาพเลื่อน (slide) สื่อออนไลน์ สื่อปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลั ตวัอยา่ง 
หรอืกรณศีกึษาทีใ่ชป้ระกอบการอธบิายภาพ แบบฝึกปฏบิตั ิรวมทัง้ 
การอา้งองิเพื่อขยายความที่มาของสาระและขอ้มลู และบรรณานุกรมที่
ทนัสมยัและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 
ตอ้งไดร้บัการจดัท าเป็นรปูเล่มดว้ยการพมิพ์ หรอืถ่ายส าเนาเยบ็เล่ม 
หรอืสื่ออื่น ๆ ทีแ่สดงหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพรโ่ดยใชเ้ป็น “ค าสอน”  
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ ๆ มาแลว้ 
 
อยูใ่นดุลยพนิิจของสภาสถาบนัทีจ่ะก าหนดเป็นขอ้บงัคบั 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------- 

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผูท้รงคณุวฒิุ 

  การประเมนิผลงานทางวชิาการของผูท้รงคุณวุฒติอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และมาตรฐานจรยิธรรมและจรรยาบรรณส าหรบัผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงาน 
ทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการของสถาบนัทีค่ณะกรรมการก าหนด  
รวมทัง้ควรค านึงถงึองคป์ระกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบการพจิารณาตดัสนิ ดงันี้ 
  ๑. ผลงานทางวชิาการตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวงวชิาการอย่างกวา้งขวาง และสามารถ
สบืคน้ (visibility) และเขา้ถงึ (avalibility) ผลงานทางวชิาการได ้  
  ๒. ควรค านึงถงึ Journal ranking ของวารสารทีเ่ผยแพรผ่ลงานทางวชิาการดว้ย 
ตวัอยา่งเช่น ผลงานทีต่พีมิพใ์นวารสารทีอ่ยูใ่น Quartiles1 ของ Science Journal Ranking (SJR)                    
ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานทีม่คีุณภาพ 
  ๓. ควรค านึงถงึจ านวนครัง้ในการอา้งองิของผลงานทางวชิาการ โดยเฉพาะการอา้งองิ
จากต่างประเทศ 
  ๔. Impact factor (จากฐานขอ้มลู Scopus) ของวารสารทีเ่ผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
สามารถสะทอ้นถงึคุณภาพของผลงานทางวชิาการได ้
  ๕. ประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ ทีส่ามารถสรา้งผลกระทบไดใ้นระดบัใด 
ต่อวงวชิาการระดบันานาชาต ิหรอื สรา้งผลกระทบในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
  ๖. จรยิธรรมในการท าวจิยั หรอื Research Misconduct เช่น Falsification,  
Fabrication และ Plagiarism 
  ๗. การไดร้บัรางวลัระดบัชาตแิละระดบันานาชาตขิองผลงานทางวชิาการ 
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ประเภทของผลงานทางวิชาการ  
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ 

 

กลุ่ม ๑   งานวจิยั 

กลุ่ม ๒   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
 ๒.๑ ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 ๒.๒ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ 
 ๒.๓  ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ 
 ๒.๔  กรณศีกึษา (Case Study) 
 ๒.๕ งานแปล 
 ๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั 
 ๒.๗  ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
 ๒.๘   ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
 ๒.๙   สทิธบิตัร 
 ๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์

กลุ่ม ๓   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  

กลุ่ม ๔  ๔.๑ ต ารา 
๔.๒ หนงัสอื 

 ๔.๓ บทความทางวชิาการ 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------- 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวชิาการส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ สามารถจ าแนกได ้๔ กลุ่ม ดงันี้ 
๖.๑ งานวิจยั  
 

๖.๑ งานวิจยั 
นิยาม       ผลงานวชิาการทีเ่ป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อย่างมรีะบบ ดว้ยวธิวีทิยาการวจิยั 

ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ และมทีีม่าและวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้มลูค าตอบหรอืขอ้สรปุรวม ทีจ่ะน าไปสู่ความกา้วหน้าทางวชิาการ (งานวจิยัพืน้ฐาน) 
หรอืการน าวชิาการนัน้มาใชป้ระโยชน์ (งานวจิยัประยกุต์-Applied research) หรอื
งานวจิยัสรา้งสรรค ์(Creative research) หรอืการพฒันาอุปกรณ์  หรอืกระบวนการใหม่ 
ทีเ่กดิประโยชน์ 

รปูแบบ      อาจจดัไดเ้ป็น ๓ รปูแบบ  ดงันี้ 
๑. รายงานการวจิยัทีม่คีวามครบถว้นสมบูรณ์และชดัเจนตลอดทัง้กระบวนการวจิยั 

(research process) อาท ิการก าหนดประเดน็ปัญหา วตัถุประสงค ์ การท าวรรณกรรม
ปรทิศัน์ โจทยห์รอืสมมตฐิาน  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การพสิูจน์โจทยห์รอืสมมตฐิาน  
การวเิคราะหข์อ้มลู การประมวลสรปุผลและใหข้อ้เสนอแนะ การอา้งองิ และอื่นๆ               
แสดงใหเ้หน็ว่าไดน้ าความรูจ้ากงานวจิยัมาตอบโจทยแ์ละแกปั้ญหาเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 

๒. บทความวจิยัทีป่ระมวลสรปุกระบวนการวจิยัในผลงานวจิยันัน้ ใหม้คีวามกระชบั
และสัน้  ส าหรบัการน าเสนอในการประชุมทางวชิาการ  หรอืในวารสารทางวชิาการ  

๓. ในรปูของหนงัสอื (monograph) ซึง่น างานวจิยัมาใชป้ระกอบการเขยีน 

การเผยแพร่ 
 

     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง (peer 
reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูที่
คณะกรรมการก าหนด ทัง้นี้วารสารทางวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ์  
หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความวจิยัทีไ่ดม้กีารบรรณาธกิาร  
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๑  งานวิจยั (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
(ต่อ) 
 

๓. น าเสนอเป็นบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีเ่ป็นฉบบัเตม็ของการประชุม
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิโดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการ 
คดัเลอืกบทความซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการนัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
ท าหน้าทีค่ดัสรรกลัน่กรอง รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้ง การใชภ้าษา และแกไ้ขถอ้ยค า
หรอืรปูแบบการน าเสนอทีถู่กตอ้งก่อนการเผยแพรใ่นหนงัสอืประมวลบทความในการ
ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ทีม่าจากการประชุมโดยสมาคมวชิาการ วชิาชพี  
โดยไม่รวมถงึการประชุมวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา  และจดัอยา่งต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  
๕ ปี ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบหนงัสอืหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และอาจเผยแพรก่่อนหรอืหลงัการ
ประชุมกไ็ด ้ ทัง้นี้ คณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบทความดงักล่าวจะตอ้งมี
ผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลาย
สถาบนั   

๔. เผยแพรใ่นรปูของหนงัสอื (monograph) พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่              
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาที่เกีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัก าหนด  

 เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“งานวจิยั” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า “งานวจิยั” นัน้ มาแกไ้ข
ปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการและ                   
ใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “งานวจิยั” นัน้อกีครัง้หนึ่งจะกระท าไมไ่ด้ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอนถูกตอ้งเหมาะสมในระเบยีบวธิวีจิยั        
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความก้าวหน้าทางวชิาการหรอืน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

ระดบั B+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะห ์
และน าเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาแลว้ รวมทัง้ไดร้บัการ
ตพีมิพแ์ละอา้งองิในฐานขอ้มลูระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งเป็นทีย่อมรบั รวมทัง้ไดร้บัการอา้งองิใน
ฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิและตพีมิพใ์นวารสาร top 15% แรกของสาขาวชิานัน้ๆ  
หรอืสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างแพรห่ลาย โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึมลูค่า 
ทางเศรษฐกจิ 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่งโดดเด่น (outstanding) 
รวมทัง้ไดร้บัการอา้งองิอย่างกวา้งขวางในฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิและตพีมิพใ์นวารสาร 
top 5% แรกของสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้พรห่ลายเป็นอย่างมาก 
โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบอยา่งกวา้งขวางและก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 
ในวงวชิาการและวงวชิาชพี 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๖.๒ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๑๐ ประเภท ดงัน้ี  

    ๖.๒.๑. ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 ๖.๒.๒ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ 
 ๖.๒.๓ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ 
 ๖.๒.๔  กรณศีกึษา (Case Study) 
        ๖.๒.๕ งานแปล 
        ๖.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั 
       ๖.๒.๗ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 ๖.๒.๘ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
        ๖.๒.๙ สทิธบิตัร 
        ๖.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
 

๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม 
นิยาม 
 

     ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่หี่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)       
ส่วนใหญ่อยูภ่ายในประเทศ เป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้เพื่อตอบสนอง
ต่อการพฒันาหรอืการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

รปูแบบ 
 

     จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิายอยา่งชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า
เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มคีวามเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 
และเกดิความกา้วหน้าทางวชิาการในประเดน็ต่อไปนี้ 

 ขอ้มลูของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
 หลกัฐานการมสี่วนรว่มและการยอมรบัของผูใ้ช้ 
 ค าอธบิายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
 ค าอธบิายถงึความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ช ้และการน าเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 ทีเ่กีย่วขอ้งมาใช้ 
 ค าอธบิายถงึความรูห้รอืองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่กดิขึน้ภายหลงัเสรจ็สิน้การวจิยั 
 ค าอธบิายถงึผลลพัธห์รอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูใ้ช ้หรอืต่อบางส่วนของห่วงโซ่ 

 คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนัน้ หรอืต่อทัง้วงการอุตสาหกรรมนัน้ 
 ค าอธบิายถงึวธิ ีและคุณภาพ/ประสทิธภิาพ ในการน ากลบัมาใชใ้นการเรยีนการสอน  

 เช่น การเขยีนต ารา หรอืการปรบัปรงุเนื้อหาในรายวชิาทีส่อน หรอืใชเ้ป็นหวัขอ้ 
 วทิยานิพนธห์รอืปัญหาพเิศษของนกัศกึษา   
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 

การเผยแพร่ 
 

     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
๑. บทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความวชิาการ หรอืการประชุม

วชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความ (proceedings) ทีม่าจากการประชุมโดยสมาคม
วชิาการ วชิาชพี โดยไม่รวมถงึการประชุมวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา และจดัอย่าง
ต่อเนื่องไมน้่อยกว่า ๕ ปี และมกีารประเมนิโดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้หรอื
สาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งจากหลากหลายสถาบนั ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบหนงัสอืหรอืสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์และอาจเผยแพรก่่อนหรอืหลงัการประชุมกไ็ด ้ทัง้นี้ บทความดงักล่าว
จะตอ้งมผีูแ้ต่งรว่มเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรอืหากไม่ม ีจะตอ้งมเีอกสารยนืยนั
การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัดงักล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สญัญารว่มทุนวจิยั หรอื
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
  ๒. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีม่เีนื้อหาหรอืมเีอกสารประกอบทีม่เีนื้อหา 

ตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม และมกีารประเมนิโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ            
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 
  ๓. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่กดิจากผลงานดงักล่าว เช่น สทิธบิตัร  

อนุสทิธบิตัร ขอ้ตกลงอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(licensing agreement) โดยมเีอกสารประกอบ 
ทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม  
  ๔. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดเผย โดยมเีนื้อหา 

หรอืมเีอกสารประกอบทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม  
และตอ้งมหีลกัฐานแสดงเหตุผลทีไ่มส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได ้แต่มหีลกัฐานรบัรอง
ว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์แลว้ 
  ๕. รายงานการประเมนิจากหน่วยงานภายนอกทีแ่สดงถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการวจิยั

หรอืกจิกรรมทางวชิาการทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้สนอตอ้งจดัท าเอกสาร
ประกอบทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



- ๘๕ - 
 

 
๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความ
ตอ้งการโดยการมสี่วนรว่มของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะห์
ความรูท้ีส่ามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์  

ระดบั B+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งสามารถน าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา 
จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์ ก่อใหเ้กดิการพฒันา
อุตสาหกรรมนัน้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
ในการแก้ปัญหาหรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์ จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้          
อยา่งเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาใหก้บัอุตสาหกรรมอื่นได ้หรอืก่อใหเ้กดิ 
การเปลีย่นแปลงเชงินโยบายในวงกวา้งในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบั A+   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 
หรอืแวดวงวชิาการอยา่งกวา้งขวางอย่างมนีัยส าคญั เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาต ิ
หรอืระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ 
 

หมายเหต ุ แนวทางการประเมนิผลงานทางวชิาการสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม 
และจรรยาบรรณทางวชิาการ ประเมนิผลงานทางวชิาการโดยใชแ้นวทางในการประเมนิ
ดงัต่อไปนี้ 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ขอ้มลูจากอุตสาหกรรม การสมัภาษณ์

ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืสารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ

จากการตรวจสอบสภาพจรงิในอุตสาหกรรมรว่มดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ          
จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทนใหไ้ปตรวจสอบแทนกไ็ด้ 

 
 
 



- ๘๖ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ค านิยาม      ผลงานวชิาการซึง่อาจด าเนินงานในรปูการศกึษาหรอืการวจิยัเชงิทดลองหรอืการวจิยัและ

พฒันา  มเีป้าหมายเพื่อส่งเสรมิพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์หรอืแกไ้ขปัญหาดา้นการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน องคป์ระกอบของผลงานประกอบดว้ยค าอธบิายหรอืขอ้มลูหลกัฐานส าคญั 
ไดแ้ก่ (๑) สภาพปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน  (๒) แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและ
เหตุผล หรอืความเชื่อทีผู่ส้อนใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอนทีเ่ป็นนวตักรรม  
เพื่อส่งเสรมิพฒันาผูเ้รยีนหรอืแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี้ นวตักรรมดงักล่าวอาจเป็น 
รปูแบบใหมข่องการสอนหรอืเป็นการสอนแนวใหม ่หรอืเป็นงานประดษิฐค์ดิคน้ทีพ่ฒันา 
ขึน้ใหม ่หรอืปรบัประยกุตจ์ากของเดมิอย่างเหน็ไดช้ดั เช่น เป็นบทเรยีนแบบใหม ่ 
กจิกรรมใหม ่หรอืเทคนิคใหมใ่นการจดัการเรยีนการสอน สื่อทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน  
และ (๓) กระบวนการและผลลพัธใ์นการน านวตักรรมนัน้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีน 
ในสถานการณ์จรงิ แสดงผลในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ 
โดยมขีอ้มลูหลกัฐานรองรบัว่าไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงในผูเ้รยีนในทศิทางทีพ่งึประสงค ์
ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในผูเ้รยีนและผูส้อน 

รปูแบบ ๑. ผลงานวชิาการในรปูของรายงานผลการศกึษา บทความวจิยั หรอื 
๒. ผลผลติจากการศกึษาทีเ่ป็นบทเรยีน กจิกรรม สื่อการเรยีนการสอน โดยมกีารอธบิาย
แนวคดิในการพฒันาและผลการใชก้บัผูเ้รยีนประกอบดว้ย อาจจดัท าเป็นเอกสารหรอื                
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

การเผยแพร่ 
 

๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศกึษาฉบบัสมบูรณ์ และมกีารประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
และมหีลกัฐานการเผยแพร่ผลงานไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิา 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความทีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒดิา้นการพฒันา 
การเรยีนการสอน และมกีารประเมนิคุณภาพ  
๓. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูที่คณะกรรมการ
ก าหนด ทัง้นี้ วารสารทางวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่ม สิง่พมิพ ์หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
๔. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีจ่ดัโดยสมาคมวชิาการ วชิาชพี
และจดัอย่างต่อเนื่องไมน้่อยกว่า ๕ ปี ทัง้ในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่กีารบรรณาธกิาร
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายสถาบนั 
๕. เผยแพรใ่นรปูของผลผลติของงานการศกึษาแบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมคี าอธบิายแนวคดิ
การพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน วธิกีารใช ้และผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน 
 

 



- ๘๗ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  
๑. แนวคดิการออกแบบนวตักรรมการเรยีนการสอนเป็นงานรเิริม่สรา้งสรรคท์ีป่รบัจาก
แนวคดิเดมิหรอืเป็นแนวคดิใหม่ 
๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานทีพ่ฒันาขึน้น าไปสู่ผลลพัธก์ารจดัการเรยีนรู ้ 
หรอืสมรรถนะผูเ้รยีนเชงิประจกัษ์ หรอืคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค์  

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษา 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการพฒันาผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได ้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาการเรยีนการสอนทีม่ ีimpact factors 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัรางวลัหรอืการยกยอ่งดา้นการพฒันา 
การเรยีนการสอน/งานการศกึษา หรอืงานประดษิฐค์ดิคน้ในระดบัชาตแิละ/หรอื 
ระดบันานาชาต ิ 
 

 



- ๘๘ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันานโยบายสาธารณะ   
นิยาม 
 

 

     เป็นผลงานทีเ่กดิจากการศกึษาวจิยั หรอื วเิคราะห ์สงัเคราะหท์างเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม หรอืดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์หรอืทาง
วชิาการดา้นอื่น อนัน าไปสู่ขอ้เสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรอืขอ้เสนอแนะเชงิความคดิ
หรอืเชงิประจกัษ์เกีย่วกบันโยบายสาธารณะหรอืการน านโยบายนัน้ไปปฏบิตั ิ เพื่อให้
ภาครฐัน าไปใชก้ าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด  
ทัง้นี้ เพื่อแกปั้ญหาทีม่อียูห่รอืพฒันาใหเ้กดิผลดต่ีอสาธารณะไมว่่าระดบัชาต ิทอ้งถิน่                  
หรอืนานาชาต ิ

รปูแบบ      จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิายทางวชิาการ ประกอบดว้ย การวเิคราะห ์
สงัเคราะหส์ภาพปัญหาทางเศรษฐกจิสงัคม การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม  
หรอืดา้นอื่นทีต่อ้งการแกไ้ข โดยมเีหตุผลหลกัฐานและขอ้มลูสนบัสนุนแนวทางแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวตามหลกัวชิาการ ทัง้นี้โดยมนีโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสัง่ 
หรอืมาตรการอื่นใด เป็นผลผลติ (output) รวมทัง้มกีารคาดการผลลพัธ ์(outcome) และ
ผลกระทบ (impact) ต่อสงัคมในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาตดิว้ย 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 
     ๑. ไดม้กีารน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด พรอ้ม
ค าอธบิายต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี และเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ๆ ทัง้ไดม้ี
การน าไปสู่การพจิารณาหรอืด าเนินการโดยผูม้หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง 
     ๒. ไดม้กีารเผยแพร่นโยบายสาธารณะนัน้ไปยงัผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B เป็นผลงานทีแ่สดงการวเิคราะหส์งัเคราะหท์ีม่หีลกัฐานขอ้มลู  
หรอืเหตุผลสนบัสนุน ซึง่แสดงความกา้วหน้าทางวชิาการ 

ระดบั B+ เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมขีอ้เสนอใหมท่ีค่รอบคลุม การแกปั้ญหา 
หรอืพฒันาทีก่วา้งขวางกว่าขอ้เสนอเดมิ 

ระดบั A เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมรีา่งกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ 
และมกีารอา้งองิโดยผูเ้กีย่วขอ้ง 

ระดบั A+ เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิ รวมทัง้มกีารอภปิราย
อยา่งกวา้งขวางในสงัคม หรอืไดร้บัการน าไปใชโ้ดยผูร้บัผดิชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ 
และเกดิประโยชน์ต่อวงวชิาการเป็นอย่างมาก 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๖.๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
นิยาม      งานเขยีนทีเ่กดิจากการศกึษาบุคคลหรอืสถาบนั (หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

รฐับาล ฯลฯ) ศกึษาเหตุการณ์ การบรหิารจดัการ คด ีหรอืกรณทีีเ่กดิขึน้จรงิมาจดัท าเป็น
กรณศีกึษาเพื่อใชใ้นการสอน (Teaching Case Study) ทัง้นี้ โดยเป็นการรวบรวมขอ้มลู
และวเิคราะหต์ามหลกัวชิาการถงึสาเหตุของปัญหาและปัจจยัอื่น ๆ น ามาประกอบ              
การตดัสนิใจและก าหนดทางเลอืกในการแกปั้ญหาตามหลกัวชิา หรอืท าขอ้เสนอในการ
พฒันาองคก์ร หรอืเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมของบุคคลหรอืพฤตกิรรมของ
องคก์รเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะหห์าเหตุผลและแนวทางในการตดัสนิใจ                     
ตามหลกัวชิาการ หรอืเพื่อวเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิและการใชดุ้ลพนิิจตดัสนิในคดนีัน้ ๆ 

รปูแบบ      เอกสารทีต่พีมิพห์รอืเป็นสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ยคู่มอืการสอน  
(Teaching Notes)  และใชป้ระกอบการเรยีนการสอนมาแลว้ มอีงคป์ระกอบครบถว้น  
คอื บทน า เนื้อหา และบทส่งทา้ย 
     จ านวนกรณศีกึษาทีจ่ะน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตอ้งมจี านวน 
อยา่งน้อย ๕ กรณศีกึษา และมจี านวนหน้ารวมกนัแลว้ไมน้่อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหา
สาระจะตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกนัและอยูใ่นขอบข่ายสาขาวชิาทีเ่สนอขอต าแหน่งทางวชิาการ 
ส าหรบัการประเมนิคุณภาพจะตอ้งประเมนิคุณภาพโดยรวมทัง้หมด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะของสิง่ตพีมิพห์รอืสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์โดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒิ
ทีส่ถาบนัอุดมศกึษานัน้แต่งตัง้เป็นผูป้ระเมนิคุณภาพ หรอืเผยแพรใ่นหนงัสอื 
หรอืแหล่งรวบรวมกรณศีกึษาทีม่กีารบรรณาธกิารโดยมคีณะผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิคุณภาพ  

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B 
๑. เป็นกรณศีกึษาทีม่อีงคป์ระกอบครบถว้น คอื บทน า เนื้อหา บทส่งทา้ย 

รายละเอยีดขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เช่น ตาราง และรปูภาพ  
๒. เป็นกรณศีกึษาทีม่เีนื้อหาและการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน     

การสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบั B+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารเสนอเนื้อหาและการวเิคราะห ์
ทีท่นัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวาง  
หรอืสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแพรห่ลาย 

ระดบั A   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมกีารบุกเบกิทางวชิาการ น าเสนอปัญหา
หรอืประเดน็ทีไ่มเ่คยมผีูศ้กึษามาก่อน มกีารสงัเคราะหข์อ้มลูอยา่งลกึซึง้ และสรา้งความรูใ้หม่
ในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการอยา่งชดัเจน 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ 
ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๕ งานแปล 

นิยาม      งานแปลจากตวังานตน้แบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม หรอืงานวชิาการทีม่คีวามส าคญัและ
ทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึง่เมือ่น ามาแปลแลว้จะเป็นการเสรมิความก้าวหน้าทางวชิาการ 
ทีป่ระจกัษ์ชดั เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรอืแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอกีภาษาหนึ่ง   

รปูแบบ      งานแปลพรอ้มบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการที่แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน 
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู ้หรอืก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ  ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

 ๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ์ 
 ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ อาท ิการเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม ฯลฯ 
 การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรยีน          

การสอนวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูร ซึง่จ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดงการเผยแพร ่ 
อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ช่นกนั  

 กรณทีีอ่ยูใ่นระหว่างกระบวนการพจิารณา หากคณะผูท้รงคุณวุฒมิมีตใิหป้รบัปรงุ 
งานแปลซึง่อยูใ่นวสิยัทีส่ามารถปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ได ้ทัง้นี้  เมือ่ไดแ้กไ้ข
ปรบัปรงุงานแปลดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้สนอคณะผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา โดยไมต่้องน า
งานแปลดงักล่าวไปเผยแพร่ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง     

 กรณทีีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของงานแปลแลว้ไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ี่
คณะกรรมการก าหนด การน างานแปลนัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในงานแปล
เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม่ สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีาร
ประเมนิคุณภาพงานแปลทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

๖.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากตน้ฉบบัเดมิไดถู้กตอ้งสมบรูณ์ พรอ้มทัง้มบีทน า
ของผูแ้ปลทีใ่หข้อ้มลูครบถว้นเกีย่วกบัเอกสารทีแ่ปล 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใชภ้าษาทีส่ละสลวย และอ่านเขา้ใจงา่ย  

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมบีทน าเชงิวเิคราะหท์ีแ่สดงความรู ้
ความเขา้ใจของผูแ้ปลในเรือ่งนัน้ๆ และเรือ่งอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกนั และมกีารน าไปเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวาง 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A หรอืมกีารคน้ควา้เพิม่เตมิของผูแ้ปล ใส่ไวใ้นบทน า 
หรอืในเชงิอรรถ แลว้แต่กรณี และมกีารอา้งองิอยา่งกวา้งขวาง 

           ส าหรบัสาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ใหใ้ชล้กัษณะคุณภาพ
ดงัต่อไปนี้ 

ระดบั B เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากตน้ฉบบัเดมิไดถู้กตอ้งสมบรูณ์ พรอ้มทัง้มบีทน า
ของผูแ้ปลทีใ่หข้อ้มลูครบถว้นเกีย่วกบัเอกสารทีแ่ปล และแสดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจ 
ในตวับทแบบแผนทางความคดิหรอืวฒันธรรมต้นก าเนิด และบ่งชีค้วามสามารถในการสื่อ
ความหมายไดอ้ยา่งด ี 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และมกีารศกึษาวเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและ
บรบิทของตวังานในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัมกีารใหอ้รรถาธบิายเชงิวชิาการใน
รปูแบบต่างๆ อนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค 

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจอนัลกึซึง้
ในตวับทแบบแผนทางความคดิหรอืวฒันธรรมต้นก าเนิดและบ่งชีถ้งึความสามารถในการ
สื่อความหมายในระดบัสงูมาก มกีารศกึษาวเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของ
ตวังานอยา่งละเอยีดลกึซึง้ในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัของผูส้นัทดักรณี และไดร้บั
การเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และมกีารใหข้อ้สรปุของวธิกีารแปลและทฤษฎี 
การแปลทีม่ลีกัษณะเป็นการบุกเบกิทางวชิาการ และไดร้บัการอ้างองิอยา่งกวา้งขวาง 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia)  นามานุกรม (directory)  
     และงานวิชาการอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 

นิยาม      งานอา้งองิทีอ่ธบิาย และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัค า หรอืหวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ย ในลกัษณะอื่น ๆ          
อนัเป็นผลของการศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ และมหีลกัวชิา รวมทัง้แสดงสถานะล่าสุด 
ทางวชิาการ (state-of-the-art) ของสาขาวชิานัน้ ๆ เป็นการรวบรวมค า หรอืหวัขอ้  
หรอืหน่วยยอ่ย จดัระบบอา้งองิ โดยเป็นงานของนกัวชิาการคนเดยีว มคี าน าทีช่ีแ้จง
หลกัการ หลกัวชิา หรอืทฤษฎทีีน่ ามาใช ้รวมทัง้อธบิายวธิกีารใช ้และมบีรรณานุกรมรวม 
หรอืบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยยอ่ย รวมทัง้ดชันีคน้ค า ในกรณีทีจ่ าเป็น 

รปูแบบ      ประกอบดว้ยบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน 
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู ้ 
หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ  ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์หรอื 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นงานอา้งองิทีใ่หค้วามรูพ้ืน้ฐานอนัถูกตอ้งและทนัสมยั ครอบคลุมเนื้อหา            
ทีก่วา้งขวางตามทีย่อมรบักนัในวงวชิาการ 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใหข้อ้มลูและทศันะที่แสดงใหเ้หน็            
ถงึววิฒันาการของศพัท ์หวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ย และ/หรอืสาขาวชิานัน้ ๆ  

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+  และตอ้งมกีารชีท้างใหผู้อ่้าน หรอืผูใ้ชเ้กดิความคดิ
เชงิวพิากษ์ และ/หรอืเกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ต่อไป โดยแสดงทฤษฎแีละ
แนวทางในการจดัท างานอ้างองิในผลงานนี้ และวธิกีารรวบรวมและจดัระบบค าศพัท ์
หวัขอ้หรอืหน่วยยอ่ยในงานอา้งองิดงักล่าว 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A  และตอ้งไดร้บัการอา้งองิอยา่งกวา้งขวาง 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรคด้์านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ค านิยาม 
 

     ผลงานวชิาการทีเ่ป็นการประดษิฐค์ดิคน้เครือ่งมอื เครือ่งทุ่นแรง ผลงานการ
สรา้งสรรคพ์ชืหรอืสตัวพ์นัธุใ์หม ่หรอืจลุนิทรยีท์ีม่คีุณสมบตัพิเิศษส าหรบัการใชป้ระโยชน์
เฉพาะดา้น วคัซนี ผลติภณัฑห์รอืสิง่ประดษิฐอ์ื่น ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ 
และสงัคม ซึง่พฒันาขึน้จากการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีโดยวธิวีทิยาทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ  

รปูแบบ      ผลงานสรา้งสรรคพ์รอ้มดว้ยสิง่ตพีมิพห์รอืเอกสารทางวชิาการ ทีแ่สดงถงึแนวคดิ            
ในการวจิยัคน้ควา้และพฒันางานนัน้ ๆ กระบวนการในการวจิยัและพฒันา  
ผลการทดสอบคุณสมบตัต่ิาง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นคุณสมบตัพิืน้ฐานและคุณสมบตัพิเิศษ 
ทีเ่ป็นขอ้เด่น ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใชจ้รงิในสภาพทีเ่หมาะสม  
และศกัยภาพของผลกระทบจากการน าไปใชใ้นแงเ่ศรษฐกจิหรอืสงัคม 

การเผยแพร่ 
 

    เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ  

๒. เอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์                          

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการ            
มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้  

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ 
ความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการมากขึน้  เชื่อถอืได ้

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ 
ความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการทีล่กึซึง้ มผีลการทดสอบตามหลกัวชิา 
ทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้และมกีารน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นผลงานทีม่คีุณสมบตัโิดดเด่น  
และมศีกัยภาพสงูในการน าไปใชป้ระโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ในแนวทาง 
หรอืรปูแบบใหม่ๆ  ทีจ่ะมผีลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสงู 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๘ ผลงานสร้างสรรคด้์านสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม      ผลงานหรอืชุดของผลงานสรา้งสรรคท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าทางสุนทรยีะ ปรชัญา 

จรยิธรรม หรอืเป็นงานทีส่ะทอ้นสงัคม แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการสรา้งสรรค์
ของเจา้ของผลงาน  มกีารน าเสนอพรอ้มค าอธบิายอนักอปรดว้ยหลกัวชิาที่เอือ้ต่อการ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสรา้งสรรค ์
ดา้นวรรณกรรม ดา้นศลิปะการแสดง ดา้นดนตร ีดา้นสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
จติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์และศลิปะดา้นอื่น ๆ   

รปูแบบ      งานสรา้งสรรค ์พรอ้มบทวเิคราะหท์ีอ่ธบิายหลกัการ หลกัวชิา และ/หรอืความคดิ              
เชงิทฤษฎ ีรวมทัง้กระบวนการและ/หรอืเทคนิคในการสรา้งงาน  มกีารใหข้อ้มลูและ           
ขอ้วนิิจฉยัทีเ่อือ้ใหเ้กดิการตคีวามและการประเมนิคุณค่าสุนทรยีะทางวฒันธรรม สงัคม 
และเศรษฐกจิ  

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. ผลงานตน้แบบ และเอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดย              
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์  

๒. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ   

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นผลงานทีม่คีุณค่าทางศลิปะ โดยสามารถอธบิายหลกัการและกระบวนการ
สรา้งสรรคท์ีส่ ื่อความกบัผูร้บัไดเ้ป็นอย่างด ี

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารวเิคราะหห์ลกัการ องคค์วามรู ้ 
และทฤษฎเีชงิวชิาการทีเ่ชื่อถอืได้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งเป็นการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู ้ตวัอย่างอนัด ี
ทีเ่ป็นประโยชน์เด่นชดั ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีของศลิปะแขนงนัน้ ๆ ในระดบัชาต ิ

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นงานทีส่รา้งมติใิหมใ่นดา้น                
การสรา้งสรรค ์สุนทรยีศาสตร ์และการศกึษา ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีของศลิปะแขนงนัน้ ๆ 
ในระดบันานาชาต ิ
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๙ สิทธิบตัร (patent) 
นิยาม สทิธบิตัรตามกฎหมายว่าดว้ยสทิธบิตัร 

รปูแบบ      อาจจดัท าไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ประกอบดว้ย 
     ๑. มบีทวเิคราะหท์ีอ่ธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า 
เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู้ 
หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 
     ๒. ตอ้งผ่านการพสิูจน์ หรอืแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอยีดใหค้รบถว้นทีแ่สดง             
ถงึคุณค่าของผลงานนัน้ดว้ย  

การเผยแพร่      มหีลกัฐานการน าสทิธบิตัรไปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพรห่ลายในวงวชิาการ              
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง  

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนทีม่กีารคดิคน้ตามหลกัวชิาการ  

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมผีูน้ าไปวจิยัและพฒันาต่อยอด  
และมกีารน าไปใชอ้้างองิในผลงานอื่น ๆ  

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ผูใ้ช ้ 
หรอือนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ ์ในสทิธบิตัรนัน้ 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมกีารขึน้ทะเบยีนในระดบันานาชาต ิ 
หรอืมหีลกัฐานว่ามกีารสรา้งมลูค่าเชงิพาณชิย ์ 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๖.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) 
นิยาม      หมายความถงึโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามความหมายของกฎหมายว่าดว้ยลขิสทิธิ ์                 

ซึง่เป็นผลงานทีไ่ดจ้ากการวจิยั หรอืการประดษิฐค์ดิคน้ใหมห่รอืการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่
ทีม่หีลกัวชิาอนัสามารถอธบิายไดอ้ย่างชดัเจน รวมถงึซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นการประยกุต์                
หลกัวชิา เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ในเชงิวชิาการ โดยตอ้งมลีกัษณะใด
ลกัษณะหนึ่งดงันี้  
     ๑. การด าเนินงานโครงการทีม่ลีกัษณะการพฒันาซอฟตแ์วรโ์ดยใชร้ะเบยีบวธิ ี                
เชงิตวัเลข (numerical method)  หรอืการด าเนินงานลกัษณะ engineering design  
ซึง่เป็นการปรบัปรงุกระบวนการออกแบบโดยตรง  
     ๒. งานทีม่ลีกัษณะการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง และพฒันาในระดบัแฟ้มขอ้มลูตน้ฉบบั 
(source code) เพื่อพฒันาระบบการท างานใหด้ขีึน้ โดยมกีารปรบัปรงุระบบอย่างมี
นยัส าคญั  
     ๓. โครงการทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูเชงิประสทิธภิาพและประเมนิผลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
งานวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ชดัเจนว่าหลงัจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟตแ์วรม์าใชพ้ฒันาแลว้ระบบการท างานดขีึน้ไดอ้ย่างไร โดยตอ้งมกีาร
ปรบัปรงุระบบหรอืส ารวจความตอ้งการ รวมถงึแสดงผลลพัธห์รอืตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน                 
ซึง่มไิดน้ าเขา้มาเพื่อทดแทนระบบเดมิเพยีงอย่างเดยีว  

 ทัง้นี้ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะต้องสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานวจิยัและพฒันา 
รปูแบบ      อาจจดัท าไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ประกอบดว้ย 

     ๑. มคี าอธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เช่น คู่มอืทีอ่ธบิายการใชง้าน 
หลกัการของวธิกีารท างานและหน้าทีข่องซอฟตแ์วรด์งักล่าวอยา่งละเอยีดและชดัเจน  
เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความก้าวหน้าทางวชิาการ  
หรอืเสรมิสรา้งความรูห้รอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 
     ๒. ตอ้งผ่านการพสิูจน์ หรอืแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอยีดใหค้รบถว้นทีแ่สดงถงึ
คุณค่าของผลงานนัน้ดว้ย  

การเผยแพร่      มหีลกัฐานการน าซอฟต์แวรไ์ปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ย่างแพรห่ลายต่อวงวชิาการ               
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง  
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นงานทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอน ถูกตอ้ง เหมาะสมตามระเบยีบวธิวีจิยั            
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้ 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะห์ 
และน าเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษามาแลว้ และไดล้ขิสทิธิ ์

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งเป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวาง 
หรอืสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแพรห่ลายในระดบัชาต ิ

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิและใชง้านอย่างกวา้งขวาง
ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๖.๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม  
นิยาม ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ส่งผลใหเ้กดิประโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรม 

โดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ  
ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมน้ีตอ้งเป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้

ทางดา้นใดดา้นหนึ่งหรอืหลายดา้นเกีย่วกบั ชุมชน วถิชีวีติ ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม 
อาชพี  เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง คุณภาพชวีติ หรอืสุขภาพ หรอืเป็นผลงานที่
น าไปสู่การจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทางปัญญารปูแบบอื่นทีส่ามารถแสดงได้ 
เป็นทีป่ระจกัษ์ว่าสามารถใชแ้กปั้ญหาหรอืพฒันาสงัคม และก่อใหเ้กดิประโยชน์อยา่งชดัเจน 
หรอืสรา้งการเปลีย่นแปลงจากการตระหนักและการรบัรูปั้ญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

รปูแบบ      จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิาย/ ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า
เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มคีวามเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้และเกดิ
ความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรูห้รอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิาหนึ่ง
หรอืหลายสาขาวชิา และสามารถน าไปอา้งองิได ้โดยต้องปรากฏเป็นทีป่ระจกัษ์ในประเดน็
ต่อไปนี้ 
 การวเิคราะหส์ภาพการณ์ก่อนการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 การมสี่วนรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 
 การออกแบบหรอืพฒันาหรอืแนวคดิหรอืกระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนัน้ 
 ความรูห้รอืความเชีย่วชาญทีใ่ชใ้นการท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนัน้ 
 การคาดการณ์สิง่ทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้แลว้ 
 การประเมนิผลลพัธโ์ดยการตดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 การสรุปแนวทางการธ ารงรกัษาหรอืการน าไปขยายผลหรอืการปรบัปรงุพฒันา 

ทัง้นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ อาจแสดงหลกัฐานเพิม่เตมิอื่นๆ 
เกีย่วกบัผลงาน  เช่น  รปูภาพ หรอืการบนัทกึเป็นภาพยนตร ์หรอืแถบเสยีง หรอืวดีทีศัน์ 
จดหมายยนืยนัถงึผลประกอบการก าไรหรอืความเอือ้อ านวยจากหน่วยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน  หรอื ภาคประชาสงัคม ทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ประกอบการพจิารณาดว้ยกไ็ด ้
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม (ต่อ) 
การเผยแพร่      ใหม้กีารเผยแพร่โดยการจดัเวทนี าเสนอผลงานในพืน้ทีห่รอืการเปิดใหเ้ยีย่มชมพืน้ทีแ่ละ

จะตอ้งมกีารเผยแพรสู่่สาธารณชนอยา่งกวา้งขวางในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีส่อดคลอ้ง 
กบัผลงาน โดยการเผยแพร่นัน้จะตอ้งมกีารบนัทกึเป็นเอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร            
ทีส่ามารถใชอ้้างองิ หรอืศกึษาคน้ควา้ต่อไปได้ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความตอ้งการ          
โดยการมสี่วนรว่มของสงัคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครฐั หรอืบุคลากรภาคเอกชน  
มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะหค์วามรูท้ีส่ามารถแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจ
สถานการณ์  

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารถ่ายทอดผลงานทางวชิาการ  
จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์  หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาชุมชน 
สงัคม องคก์รภาครฐั  หรอืองคก์รภาคเอกชนนัน้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งสามารถน ามาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการแกไ้ข
ปัญหาหรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อยา่ง 
เป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาสงัคม องคก์รภาครฐั หรอืองคก์รภาคเอกชนอื่นได ้ 
หรอืก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงินโยบายในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A  และตอ้งส่งผลกระทบต่อสงัคมอย่างกวา้งขวาง  
เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์ร 
ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิเช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นตน้ 

หมายเหต ุ แนวทางการประเมนิผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ      
ประเมนิผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมโดยใชแ้นวทางในการประเมนิดงัต่อไปนี้ 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอื

สารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และ ขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ            

จากการตรวจสอบสภาพจรงิทีม่อียูใ่นพืน้ทีร่ว่มดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการฯ จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทน 
ใหไ้ปตรวจสอบแทนกไ็ด้ 

ทัง้นี้ ใหเ้น้นถงึการมสี่วนรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๑ ต ารา 

นิยาม     งานวชิาการทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีนการสอนทัง้วชิา หรอืเป็นส่วนหนึ่งของวชิา ซึง่เกดิจาก
การน าขอ้คน้พบจากทฤษฎ ีจากงานวจิยัของผูข้อ หรอืความรูท้ีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ศกึษา 
มาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์รวบรวมและเรยีบเรยีง โดยมมีโนทศัน์ทีผู่เ้ขยีนก าหนดใหเ้ป็น
แกนกลาง ซึง่สมัพนัธก์บัมโนทศัน์ยอ่ยอื่นอยา่งเป็นระบบ มเีอกภาพสมัพนัธภาพและ 
สารตัถภาพตามหลกัการเขยีนทีด่ ีใชภ้าษาทีเ่ป็นมาตรฐานทางวชิาการ และใหค้วามรูใ้หม่
อนัเป็นความรูส้ าคญัทีม่ผีลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงต่อวงการวชิาการนัน้ ๆ 

เนื้อหาสาระของต าราตอ้งมคีวามทนัสมยัเมือ่พจิารณาถงึวนัทีผู่ข้อยืน่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ 
    ทัง้นี้ ผูข้อก าหนดต าแหน่งจะตอ้งระบุวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในหลกัสตูรทีใ่ชต้ าราเล่มทีเ่สนอขอ
ต าแหน่งทางวชิาการดว้ย 
    ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็น “ต ารา” นี้อาจไดร้บัการพฒันาขึน้จากเอกสารค าสอนจนถงึ
ระดบัทีม่คีวามสมบรูณ์ทีสุ่ด ซึง่ผูอ่้านอาจเป็นบุคคลอื่นทีม่ใิช่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ แต่สามารถ
อ่านและท าความเขา้ใจในสาระของต ารานัน้ดว้ยตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งเขา้ศกึษาในวชิานัน้ 
    หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน       
ไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นต าราไมไ่ด ้เวน้แต่จะมกีารพฒันาจนเหน็ไดช้ดัว่าเป็นต ารา 

รปูแบบ      เป็นรปูเล่มทีป่ระกอบดว้ยค าน า สารบญั เนื้อเรื่อง การอธบิายหรอืการวเิคราะห ์การสรุป              
การอ้างองิ บรรณานุกรม และดชันีคน้ค า ทัง้นี้ควรมกีารอ้างองิแหล่งขอ้มลูทีท่นัสมยัและ
ครบถว้นสมบูรณ์ การอธบิายสาระส าคญัมคีวามชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มลู แผนภาพ ตวัอยา่ง 
หรอืกรณศีกึษาประกอบจนผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจในสาระส าคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ 

การเผยแพร ่     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
    ๑. การเผยแพร่ดว้ยวธิกีารตพีมิพ ์หรอื 
    ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ เช่น การเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม,  
e-learning, online learning  
    ๓. การเผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านกัพมิพซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั 
    การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอย่างกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรยีนการสอน
วชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเท่านัน้ จ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่งทีอ่าจแสดงการเผยแพร่ 
อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพร่ไดเ้ช่นกนั 
 
 
 



- ๑๐๑ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๑ ต ารา (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

กรณีทีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของต าราแลว้ไม่อยูใ่นเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
ก าหนด การน าต ารานัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในต าราเพื่อน ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม ่สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพ
ต าราทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแก้ไขนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง    

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นต าราทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั มแีนวคดิ 
และการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรู ้
หรอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ  
และมกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานทางวชิาการของผูข้อ  
ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน  

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมกีารกลัน่กรองและสอดแทรกองคค์วามรู้
ทีไ่ดจ้ากผลงานทางวชิาการของผูข้อ และไดร้บัการอา้งองิและใชส้อนอยา่งกวา้งขวาง 
ในวงวชิาการระดบัชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู  

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะหแ์ละสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) หรอืเสนอทฤษฎใีหม่ทางวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาติ 

 
 



- ๑๐๒ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๒ หนังสือ 

นิยาม      งานวชิาการทีเ่กดิจากการคน้ควา้ศกึษาความรูใ้นเรื่องใดเรือ่งหนึ่งอยา่งรอบดา้นและ
ลกึซึง้ มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละเรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยมโนทศัน์หลกั 
ทีเ่ป็นแกนกลางและมโนทศัน์ยอ่ยทีส่มัพนัธก์นั มคีวามละเอยีดลกึซึง้ ใชภ้าษาทีเ่ป็น
มาตรฐานทางวชิาการ ใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้งเสรมิปัญญาความคดิและสรา้งความ
แขง็แกรง่ทางวชิาการใหแ้ก่สาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง เนื้อหาของหนงัสอื            
ไมจ่ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งหรอืเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสตูรหรอืของวชิาใดวชิาหนึ่ง             
ในหลกัสตูร และไม่จ าเป็นตอ้งน าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในวชิาใดวชิาหนึ่ง      
      เนื้อหาสาระของหนังสอืตอ้งมคีวามทนัสมยัเมือ่พจิารณาถงึวนัทีผู่ข้อยืน่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
      หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน 
ไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นหนงัสอืไมไ่ด้ 

รปูแบบ      เป็นรปูเล่มทีป่ระกอบดว้ย ค าน า สารบญั เนื้อเรือ่ง การวเิคราะห ์การสรปุ การอ้างองิ
บรรณานุกรม และดชันีคน้ค า ทีท่นัสมยัและครบถว้นสมบรูณ์ โดยอาจมขีอ้มลู แผนภาพ 
ตวัอยา่ง หรอืกรณศีกึษาประกอบดว้ยกไ็ด ้ตามรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้ 
     ๑. เป็นงานทีน่กัวชิาการเขยีนทัง้เล่ม (authored book)  คอืเอกสารทีผู่เ้ขยีนเรยีบเรยีง
ขึน้ทัง้เล่มอยา่งมเีอกภาพ มรีากฐานทางวชิาการทีม่ ัน่คง และใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้ง
เสรมิปัญญา ความคดิ และสรา้งความแขง็แกรง่ทางวชิาการ 

 ๒. เป็นงานวชิาการบางบทหรอืส่วนหน่ึงในหนงัสอืทีม่ผีูเ้ขยีนหลายคน (book chapter) 
โดยจะตอ้งมคีวามเป็นเอกภาพของเนื้อหาวชิาการ ซึง่ผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจ                
ในสาระส าคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ในแต่ละบท และเป็นงานศกึษาคน้ควา้อย่างมรีะบบ                    
มกีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิวีทิยาอนัเป็นทีย่อมรบัจนไดข้อ้สรุปทีท่ าใหเ้กดิ
ความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้กรณทีีใ่นแต่ละบทมผีูเ้ขยีนหลายคน
จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคนอยา่งชดัเจน   
          จ านวนบททีจ่ะน ามาแทนหนงัสอื ๑ เล่ม ตอ้งมจี านวนอย่างน้อย ๕ บท  
และมจี านวนหน้ารวมกนัแลว้ไมน้่อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนงัสอื 
ทัง้ ๕ บท จะตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกนัและอยูใ่นขอบขา่ยสาขาวชิาทีเ่สนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวชิาการ ทัง้นี้ อาจอยูใ่นหนงัสอืเล่มเดยีวกนัหรอืหลายเล่มกไ็ด ้และส าหรบัการประเมนิ
คุณภาพจะตอ้งประเมนิคุณภาพโดยรวมทัง้หมด 
 

 



- ๑๐๓ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๒ หนังสือ (ต่อ) 
การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 

โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
     ๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารตพีมิพ ์ 
     ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์อาท ิการเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม                
     ๓. การเผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านกัพมิพซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั 

การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะต้องเป็นไปอย่างกวา้งขวาง โดยจ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่ง 
ทีอ่าจแสดงการเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางได ้ แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวาง 
ในการเผยแพรไ่ดเ้ช่นกนั  

กรณีทีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของหนงัสอืแลว้ไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
ก าหนด การน าหนงัสอืนัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในหนงัสอืเพื่อน ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม ่สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพหนงัสอื
ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง    

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นหนงัสอืทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์ มกีารบูรณาการ 
องคค์วามรูแ้ละแนวคดิทีท่นัสมยั มกีารน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
หรอืวชิาชพี 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารวเิคราะห ์ เสนอความรูห้รอืวธิกีาร 
ทีท่นัสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์ 
หรอืผลงานทางวชิาการของผูข้อ ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อวงวชิาการระดบัชาต ิ

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมกีารกลัน่กรองและสอดแทรกองคค์วามรู ้
ทีไ่ดจ้ากผลงานทางวชิาการของผูข้อ และไดร้บัการอา้งองิอยา่งกวา้งขวางต่อวงวชิาการ
ระดบันานาชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสูง 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะหแ์ละสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) หรอืทฤษฎใีหมท่างวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาติ 
 

 



- ๑๐๔ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

นิยาม      งานเขยีนทางวชิาการซึง่มกีารก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอืวเิคราะห ์
อยา่งชดัเจน ทัง้นี้ มกีารวเิคราะหป์ระเดน็ดงักล่าวตามหลกัวชิาการ โดยมกีารส ารวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวเิคราะหใ์นประเดน็นัน้ได ้อาจเป็นการน า
ความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลรอ้ยเรยีงเพื่อวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ โดยทีผู่เ้ขยีน
แสดงทศันะทางวชิาการของตนไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

รปูแบบ      ประกอบดว้ยการน าความทีแ่สดงเหตุผลหรอืทีม่าของประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอื
วเิคราะห ์กระบวนการอธบิายหรอืวเิคราะหแ์ละบทสรปุ มกีารอา้งองิและบรรณานุกรม 
ทีค่รบถว้นและสมบูรณ์  

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)            
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
     ๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความในวารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูที ่                  
คณะกรรมการก าหนด ทัง้นี้ วารสารทางวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพห์รอื                    
เป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
     ๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความในรปูแบบอื่นทีม่กีารบรรณาธกิาร 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ (Peer Reviewer) ประเมนิคุณภาพ  
     เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“บทความวชิาการ” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า “บทความวชิาการ” นัน้ 
มาแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการและใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “บทความวชิาการ” นัน้อกีครัง้หนึ่ง จะกระท าไมไ่ด ้ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีนื้อหาสาระทีว่เิคราะหม์าจากวงวชิาการ 
ทีถู่กตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั และมกีารอา้งองิอย่างเป็นระบบ มแีนวคดิและการน าเสนอ 
ทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารสงัเคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีาร 
ทีท่นัสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งไดร้บัการอา้งองิในฐานขอ้มลูอย่างกวา้งขวาง
ในระดบัชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะหแ์ละสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) ทางวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ต่อเนื่อง เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบั            

ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ



- ๑๐๕ - 
 

คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามวุฒกิารศกึษาใหม่   (ปี) 
คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามวุฒกิารศกึษาเดมิ   (ปี) (เดอืน) 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
---------------------------------- 

 
๗.  ตวัอย่างแนบท้าย 

 

กรณีได้รบัวฒิุเพ่ิมขึ้น 

การค านวณหาระยะเวลาทีต่้องด ารงต าแหน่งอาจารย ์กรณทีีม่กีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหส้งูขึน้ 

= ระยะเวลาทีย่งัขาดตามวุฒกิารศกึษาเดมิ   X   

 

หมายเหตุ   ใหแ้ปลงหน่วยระยะเวลาในการค านวณจากปีเป็นเดอืนก่อน 

ตวัอย่าง 
  นาย ก ไดร้บัวุฒปิรญิญาตร ีท าการสอนเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดอืน  ต่อมาลาศกึษาต่อและ
ไดร้บัวุฒปิรญิญาโทเพิม่ขึน้ และกลบัมาท าการสอนหลงัจากไดร้บัวุฒปิรญิญาโท ดงันัน้ นาย ก จะต้อง
ท าการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาโทอกีกีปี่ จงึจะขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยไ์ด ้

วิธีการค านวณดงัน้ี 

คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งปรญิญาตร ี  ๖ ปี =  ๗๒  เดอืน 
คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งปรญิญาโท   ๔ ปี =  ๔๘  เดอืน 
นาย ก ท าการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาตรมีาแลว้ ๒ ปี ๖ เดอืน = ๓๐  เดอืน 
ยงัขาดระยะเวลาทีต่อ้งท าการสอนตามวุฒปิรญิญาตร ี = ๗๒ - ๓๐   =  ๔๒  เดอืน 
ต่อมาเมือ่ไดร้บัวุฒปิรญิญาโทจะตอ้งท าการสอนอกี =  ๔๒ x   =  ๒๘  เดอืน 
 
ดงันัน้ นาย ก จะตอ้งท าการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาโทอกี = ๒ ปี ๔ เดอืน 
 

กรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

  หากจะลาศกึษาหรอืฝึกอบรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และประสงคจ์ะขอต าแหน่ง
ทางวชิาการก็ให้เสนอขอก่อนวนัที่ได้รบัอนุมตัใิห้ไปศกึษาหรอืฝึกอบรม และต้องเป็นการขอต าแหน่ง
โดยวธิปีกตเิท่านัน้ 

๔
๖ 



ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

เพ่ือให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ  รวมทั้ง
ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา  
และพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ  ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก.พ.อ.  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ  ทั้งนี้  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาได้  แต่ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานกลางที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  ดังนี้   
  ๑.๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  ๑.๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
การแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

 
 

ข้อ ๓ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ   
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
ประกอบด้วย 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



  ๓.๑ ประธานกรรมการ  ซึ่งมาจากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   

  ๓.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน  ในสถาบันอุดมศึกษา
จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน   

ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ  และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่ก าหนดในประกาศนี้และเอกสารแนบท้าย 

การพิจารณาแต่งตัง้ในวรรคแรกกระท าได ้ ๒  วิธี  คือ  การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ  และการแต่งตั้ง  
โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ด าเนินการ  
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

  ๕.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
    ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ด ารงต าแหน่งอาจารย์  และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี  หรือ   
    ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ด ารงต าแหน่งอาจารย์  และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  หรือ   
    ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ด ารงต าแหน่งอาจารย์  และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน   
ที่ก าหนดโดยสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ   

    ในกรณีที่ผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ  
ในสถาบันอุดมศึกษาที่  ก.พ.อ.  รับรอง  และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกิตระบบทวิภาค  หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งมาแล้ว  อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษ ในภาคการศึกษาที่สอน   
หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมค านวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ท าการสอน 

    ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิม  ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับ
วุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน  เพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนด  
ไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

   ๕.๑.๒ ผลการสอน  ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล
ที่จ าเป็นทุก ๆ  ด้าน  โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



สามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถกูตอ้งที่สุด  และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  ทั้งในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือรองศาสตราจารย์  แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้สูงขึ้นตามระดับ
ต าแหน่งที่ประเมินได ้

    ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   
ของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  และมีความช านาญในการสอน 
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ส าหรับ  
กรณีที่ผูข้อได้ท าการสอนหลายวชิาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน  จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน   
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน  แล้วแต่กรณี  ซึ่งรวมกันได้   
ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  และมีคุณภาพตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  มีการอ้างอิง
แหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ  ๕   
แนวทางการประเมินผลการสอนในเอกสารแนบท้าย 

   ๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ  B  
และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

    (๑) งานวิจัย  ๒  เรื่อง  หรือ 
    (๒) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   
     ๑  รายการ  หรือ 
    (๓) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และผลงานวิชาการรับใช้สังคม   
     ๑  เรื่อง  หรือ   
    (๔) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และต าราหรือหนังสือ  ๑  เล่ม   
    โดยที่งานวิจัยตาม  (๑) - (๔)  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็น

ผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)  ทั้งนี้  
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น  ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม   
ที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ  B  หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ  B+  
แทนงานวิจัยตาม  (๒) - (๔)  ได้  โดยที่ผลงานอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  
(First  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ  ที่ท าเป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือเพื่อส าเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้
จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  

้หนา   ๒๒
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จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณี เช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา 
หรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านั้น 

    ทั้ งนี้   ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่   
ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ  
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)   
ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้าย 

   ๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 

    (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่  
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตน  โดยไม่อ้างอิง
ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

    (๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า   

    (๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ  
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน   

    (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ
เป็นเกณฑ์  ปราศจากอคติ  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย  
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว  หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง 
ไม่ขยายข้อค้นพบ  โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

    (๕) ต้องน าผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย 

    (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคน  
หรือสัตว์  ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยของสถาบัน   
ที่มีการด าเนินการ 

  ๕.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
   ๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
   ๕.๒.๒ ผลการสอน  ให้น าความในข้อ  ๕.๑.๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

แต่ต้องมีความช านาญพิเศษในการสอน   
   ๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ  ได้  ๓  วิธี  

ดังนี้   

้หนา   ๒๓
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    วิธีที่  ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
ระดับ  B+  และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

      (๑) งานวิจัย  ๒  เรื่อง  หรือ 
      (๒) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   
       ๑  รายการ  หรือ   
      (๓) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ๑  เรื่อง 
      และ 
      (๔) ต ารา  หรือ  หนังสือ  ๑  เล่ม 
    โดยที่งานวิจัยตาม  (๑) - (๓)  ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  และอย่างน้อย  
๑  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  
author)  และต าราหรือหนังสือ  อย่างน้อย  ๑  เล่ม  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  
ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    วิธีที่  ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 
และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้   

      (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๓  เรื่อง   
       มีคุณภาพระดับ  A  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง   
       และมีคุณภาพระดับ  B+  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  หรือ 
      (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  มีคุณภาพระดับ  A   
       และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง 
       มีคุณภาพระดับ  B+  หรือ   
      (๓) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  มีคุณภาพระดับ  A   
       และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง 
       มีคุณภาพระดับ  B+   
    โดยที่งานวิจัยตาม  (๑) - (๓)  ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  และอย่างน้อย   
๒  เรื่อง  ที่มีคุณภาพระดับ  A  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ   
(Corresponding  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

   ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์  โดยวิธีที่  ๒  นั้น  ผู้ขออาจใช้ต าราหรือหนังสือ  อย่างน้อย  ๒  เล่ม  ที่มีคุณภาพ
ระดับ  A  ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  และอย่างน้อย  ๑  เล่ม  ที่มีคุณภาพ

้หนา   ๒๔
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ระดับ  B+  แทนผลงานตาม  (๑) - (๓)  ได้  ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
ตามเอกสารแนบท้าย 

    การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ  ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือเพื่อส าเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้  
จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา  
หรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านั้น   

    ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในสาขาวิชานั้น  ๆ  หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน   
ตามเอกสารแนบท้าย   

    ทั้งนี้  อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
จ านวน  ๑  ใน  ๓  ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  โดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่  
หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวนอย่างน้อย   
๒  เรื่องด้วย   

    วิธีที่  ๓ ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  แพทยศาสตร์  และสาขาวิชาอื่น  ๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  
ก าหนด  ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

      (๑) งานวิจัยอย่างน้อย  ๑๐  เรื่อง  ที่ได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  Quartile1  และ  Quartile2  ของ  Scopus  หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยอย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก   
(First  author)  หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)  และ 

      (๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก  Scopus  โดยรวม  
(Life-time  Citation)  อย่างน้อย  ๕๐๐  รายการ  โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง  และ 

      (๓) มีค่า  Life-time  h-index  (Scopus)  ไม่น้อยกว่า  ๘  และ 
      (๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  (Principal  investigator)  

ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  อย่างน้อย  ๕  โครงการ  (Life-time) 
      ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา

ทางบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  และสาขาวิชาอื่น ๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



      (๑) งานวิจัยอย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ที่ได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus  หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
โดยอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  
(Corresponding  author)  และ 

      (๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก  Scopus  โดยรวม  
(Life-time  Citation)  อย่างน้อย  ๑๕๐  รายการ  โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง  และ 

      (๓) มีค่า  Life-time  h-index  (Scopus)  ไม่น้อยกว่า  ๔  และ 
      (๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  (Principal  investigator)  

ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  อย่างน้อย  ๕  โครงการ  (Life-time) 
    ทั้งนี้  หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  พิจารณา

เห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔  และผลงาน 
ทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ   

   ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔ 

  ๕.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
   ๕.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์

และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
   ๕.๓.๒ ผลการสอน  ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้  

ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา   
   ๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๓  วิธี  

ดังนี้ 
    วิธีที่  ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

ระดับ  A  และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้   
      (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่ใน   
       วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  

       ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือ 
      (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่ใน 
       วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  

       ก.พ.อ.  ก าหนด  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
       ที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ตามที่  

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



       ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
       รวมกันทั้งหมด  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง   

      และ   
      (๓) ต ารา  หรือ  หนังสือ  อย่างน้อย  ๑  เล่ม   
    โดยที่ผลงานตาม  (๑) - (๒)  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็น

ผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)   
และต าราหรือหนังสือ  อย่างน้อย  ๑  เล่ม  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  ทั้งนี้  
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    วิธีที่  ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ  
และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้ 

      (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ที่มีคุณภาพระดับ  A+  อย่างน้อย  
๒  เรื่อง  และมีคุณภาพระดับ  A  อย่างน้อย  ๓  เรื่อง  
หรือ   

      (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่   ก.พ.อ.  ก าหนด  และผลงานทางวิชาการ 
ในลักษณ ะอื่ นที่ ต้ องได้ รับการเผยแพร่ ในระดับ
นานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมด  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง   
โดยที่ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ต้องมี
คุณภาพระดับ  A+  และอีกอย่างน้อย  ๓  เรื่อง   
มีคุณภาพระดับ  A 

      (๓) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑๐  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ที่มีคุณภาพระดับ  A  หรือ 

    โดยที่ผลงานตาม  (๑) - (๒)  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ที่มีคุณภาพระดับ  A+   
และอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ที่มีคุณภาพระดับ  A  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)   
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)  ส าหรับผลงานตาม  (๓)  อย่างน้อย  ๖  เรื่อง   
ที่มีคุณภาพระดับ  A  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  
(Corresponding  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



   ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์นั้น  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ดังนี้   

    วิธีที่  ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
ระดับ  A  และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้   

      (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่  
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือ   

      (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่  
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่   ก.พ.อ.  ก าหนด  และผลงานทางวิชาการ 
ในลักษณะอื่น  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  รวมกัน
ทั้งหมด  อย่างน้อย  ๓  เรื่อง   

      และ   
      (๓) ต ารา  หรือ  หนังสือ  อย่างน้อย  ๒  เล่ม   
    โดยที่ผลงานตาม  (๑) - (๒)  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็น

ผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)   
และต าราหรือหนังสือ  อย่างน้อย  ๑  เล่ม  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  ทั้งนี้  
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    วิธีที่  ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ  
และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้   

      (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่  
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยที่ผลงานวิจัยอย่างน้อย  
๒  เรื่อง  ต้องมีคุณภาพระดับ  A+  และอีกอย่างน้อย  
๓  เรื่อง  มีคุณภาพระดับ  A  หรือ 

      (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่   ก.พ.อ.  ก าหนด  และผลงานทางวิชาการ 
ในลักษณะอื่น  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  รวมกัน
ทั้งหมด  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง  โดยที่ผลงานทางวิชาการ  
อย่ างน้ อย  ๒   เรื่ อง  ต้ องมีคุณ ภาพระดับ   A+   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



และผลงานทางวิชาการอีกอย่ างน้อย  ๓   เรื่อง   
มีคุณภาพระดับ  A  หรือ   

      (๓) ต ารา  หรือ  หนังสือ  อย่างน้อย  ๓  เล่ม  ต้องมีคุณภาพ  
ระดับ  A+  อย่างน้อย  ๑  เล่ม  และอีกอย่างน้อย   
๒  เล่ม  มีคุณภาพระดับ  A 

    โดยที่ผลงานตาม  (๑) - (๒)  มีคุณภาพระดับ  A+  อย่างน้อย   
๒  เรื่อง  และมีคุณภาพระดับ  A  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)  ส าหรับต าราหรือหนังสือ  มีคุณภาพระดับ  A+  
อย่างน้อย  ๑  เล่ม  และมีคุณภาพระดับ  A  อย่างน้อย  ๒  เล่ม  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  
(First  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

   การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ  ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระท ามิได้  
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  จนปรากฏ
ความก้าวหนา้ทางวชิาการอย่างเหน็ได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้น
จากเดิมเท่านั้น   

   ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด   
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในสาขาวิชานั้น  ๆ  หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน   
ตามเอกสารแนบท้าย 

   ทั้งนี้  อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  จ านวน  ๑  ใน  ๓  
ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  โดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่หลังจากที่ได้รั บ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวนอย่างน้อย  ๓  เรื่องด้วย 

    วิธีที่  ๓ ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  แพทยศาสตร์  และสาขาวิชาอื่น ๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

      (๑) งานวิจัยอย่างน้อย  ๑๐  เรื่อง  ที่ได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  Quartile1  และ  Quartile2  ของ  Scopus  หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)   
หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)  และ 
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      (๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก  Scopus  โดยรวม  
(Life-time  Citation)  อย่างน้อย  ๑,๐๐๐  รายการ  โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง  และ 

      (๓) มีค่า  Life-time  h-index  (Scopus)  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  
และ 

      (๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  (Principal  investigator)  
ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  อย่างน้อย  ๑๐  โครงการ  (Life-time)   

      ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา
ทางบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  และสาขาวิชาอื่น ๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

      (๑) งานวิจัยอย่างน้อย  ๑๐  เรื่อง  ที่ได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus  หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์  
โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  
author)  และ 

      (๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก  Scopus  โดยรวม  
(Life-time  Citation)  ซึ่งไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง  ดังต่อไปนี้ 

       - สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ  อย่างน้อย  ๕๐๐  รายการ   
       - สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์  อย่างน้อย  ๒๐๐  รายการ   
       และ 
      (๓) มีค่า  Life-time  h-index  (Scopus)  ไม่น้อยกว่า  ๘  และ 
      (๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  (Principal  investigator)  

ท่ีได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  อย่างน้อย  ๑๐  โครงการ  (Life-time) 
     ทั้ งนี้   หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

พิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔  และผลงาน
ทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

   ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔ 

ข้อ ๖ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

  ๖.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์   
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   ๖.๑.๑ ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่  ก.พ.อ.  
ก าหนด  พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย   

   ๖.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน  
โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม   

   ๖.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
ในสาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

    (๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ   

    (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสามถึงห้าคน   
   การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  ก าหนด
ส าหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ  หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอ  
โดยต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น  ๆ  รวมทั้งมีต าแหน่ง   
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ  และก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทร งคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  และให้การด าเนินการ   
อยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน   

   ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  สภาสถาบันอุดมศึกษา 
อาจก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ท าหน้าที่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  เพ่ิมเติมได้ไม่เกินสองคน  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.   
ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 

   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นบุคลากร
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น  ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน  ๑  คน  และแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น   
ให้  ก.พ.อ.  ทราบ  เมื่ อรายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  หรือเสนอขอให้น าความ 
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประกอบ  
การพิจารณาของ  ก.พ.อ.  เป็นราย ๆ  ไป 

   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้ ง  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  ก าหนดได้  ให้ขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.   
เป็นราย ๆ  ไป   
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   ทั้งนี้  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  
เรื่อง  มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิ ชาการ   
และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

   ทั้งนี้   เกณฑ์การตัดสิน  ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพ 
ที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก   

   ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และรองศาสตราจารย์  ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการขอ งผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่   ก.พ.อ.  ก าหนดนั้น  สภาสถาบันอุดมศึกษา  
อาจก าหนดยกเว้นการประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน  โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าว  
เป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้   

   ๖.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๖.๑.๓  แล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา  
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ  ส าหรับกรณีที่มีมติอนุมัติให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่ งตั้ง  และแจ้งให้  ก.พ.อ.  ทราบ 
ภายในสามสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ทั้งนี้  ก.พ.อ.  จะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้  รวมทั้งสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ   
และแจ้งผลการพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป  และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้น   

   ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของต าแหน่ง  
ทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 

  ๖.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   ๖.๒.๑ ให้น าความในข้อ  ๖.๑.๑  และ  ๖.๑.๓  มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง

ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม  แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมิน  
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด   

   ๖.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ   

   ๖.๒.๓ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้เสนอ  ก.พ.อ.   
ให้ความเห็น  เพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
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โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่  
ก.พ.อ.  ก าหนด   

ข้อ ๗ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

หรือรองศาสตราจารย์  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน  
ก าหนดต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้  เช่น  การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่  
ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  หรือการเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน  
หรือการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในศาสตร์ที่แตกต่างจากเดิม   

  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๗.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
   ให้ เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ 

การแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนอย่างน้อยสามคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ
อยู่ในระดับ  B+ 

  ๗.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ด าเนินการ   

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้  
ผลงานทางวิชาการ  ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  A 

  ๗.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ด าเนินการ 

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อยสามคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม  
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้  
ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  A+   

ข้อ ๘ แบบค าขอฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๓)  แบบเสนอแต่งตั้งฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๔)   
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  แนวทางในการประเมินผลการสอนขอ ง 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ค าจ ากัดความของ
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ผลงานทางวิชาการ  ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตามระดับคุณภาพ  และอื่น ๆ  
ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด 

ข้อ ๙ กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่ง
เดียวกันหรือระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว  หากมีการน าผลงาน
ทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการมาก่อน  มาเสนอขอก าหนดต าแหนง่
ทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง  จะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ 
เห็นชอบให้ผลงานดังกล่าวมีคุณภาพอยู่/ไม่อยู่ในเกณฑ์  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่   
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณา  
มาแล้วนั้น  โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก  เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ   
เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่น  
ที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป  ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ต้องระบุเหตุผล  
ทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย  หรือในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์  หากมีข้อพิสูจน์
ภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย  ผู้ขอสามารถน าผลงาน  
ทางวิชาการนั้นมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ได้  แต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
จะต้องพจิารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

หมวด  ๒ 
การลงโทษ 

 
 

ข้อ  ๑๐ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ   
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้อง   
กับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๐.๑  กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง 
หรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  
ไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง  หรือน าผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  หรือคัดลอกข้อความใด  ๆ  
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่า
เป็นผลงานใหม่  หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน  เพ่ือก่อให้เกิด  
ความเสียหายแก่ผู้อื่น  และกระท าการใด ๆ  ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน 
ตามความเป็นจริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น  
และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี  ๆ  ไป   
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และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสิบปี  
นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ 

  ๑๐.๒  กรณีที่ ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว   
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ   
ครั้งนั้น  เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือน าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้  โดยอ้างว่าเป็นผลงาน  
ของตนเอง  หรือน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  
หรือคัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้   
ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น  
หรือสิทธิมนุษยชน  เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  และกระท าการใด ๆ  ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษา
หรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์  ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาเสนอความเห็นต่อ  ก.พ.อ.  เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ถอดถอน  และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี  ๆ  ไป  
และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสิบปี  
นับตั้งแตว่นัที่สภาสถาบนัอดุมศกึษามีมตใิห้ถอดถอน  หรือนับตัง้แต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ถอดถอน  
แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ  ๑๑ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด   
ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  และสามารถเสนอขอทบทวน   
ผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน  และการขอทบทวนดังกล่าว  
แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ   

ภายใต้บังคับข้อ  ๖.๑.๔  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้ว  ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการ  
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้ เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย   
และให้ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

ข้อ  ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง   
 (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
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 (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ  ให้มีมติรับไว้พิจารณา   
โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม  
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น 

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
 (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจง  ข้อโต้แย้ ง

โดยมีเหตุผลเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
 (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติม

จากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม  จากที่แต่งตั้งไว้เดิมจ านวนสองถึงสามคน  
เพ่ือพิจารณาค าชี้แจง  ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ  ทั้งนี้  ให้ประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม
ท าหน้าที่เป็นประธาน 

ข้อ  ๑๓ กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม  ให้สถาบันอุดมศึกษาจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ
ส าหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมนั้นด้วย   

ข้อ  ๑๔ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะค าชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ  
ที่ยื่นไว้เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  หากผู้ขอมีผลงาน
ทางวิชาการใหม่เพ่ิมเติม  หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม  กรณีนี้จะต้องด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการใหม่  และให้ถือว่าวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิม  
เป็นวันเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ 

ภายใต้บังคับข้อ  ๖.๑.๔.  กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๑๕ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา  
ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ด าเนินการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่ง  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และแก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ต่อไปจนแล้วเสร็จ   

ข้อ  ๑๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๓  (๓.๒)  ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนประกาศนี้ 
มีผลใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการขึ้นใหม่ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุวิทย์  เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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ก.พ.อ. ๐๓ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------ 

๑. แบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวตัสิ่วนตวัและผลงานทางวชิาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง............................................ 

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 
โดยวธิ.ี......................... 

ในสาขาวชิา............................................................  
ของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................... 
สงักดั ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ..................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวตัสิ่วนตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 
     ๑.๒ อาย ุ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคุณวุฒสิูงสุด
ตามล าดบั และกรณสี าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรือ่ง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่ าเป็นส่วนของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
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๒. ประวตักิารรบัราชการ 
     ๒.๑ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง......................................................    รบัเงนิเดอืน........................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์เมือ่วนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา.............. 
           เมือ่วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา................ 
           เมือ่วนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. .......    

 (ในกรณทีีเ่คยบรรจเุขา้รบัราชการในต าแหน่งอื่น หรอืเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า/อาจารย์
พเิศษในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต าแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ารงต าแหน่งนัน้ดว้ย) 

           อายรุาชการ ...... ปี ........ เดอืน    

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกยอ่ง 
ระดบันานาชาต ิอื่นๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 

๒.๖.๕ 

๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator)  และ
แหล่งทุน ในระหว่างปีทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 
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     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  งานวจิยั 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั............        
ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ๔.๑.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๔ ต ารา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 
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 ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ งานวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๒.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ๔.๒.๔  ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๕.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        
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     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

  ๔.๒.๕.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอ้างองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน............เรือ่ง  
ไดร้บัการอา้งองิ............รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอ้างองิ 
ในฐานขอ้มลู Scopus  

  ๔.๒.๕.๓ ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๒.๕.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
              ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย     
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๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ งานวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 



- ๑๑ - 
 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๓.๔ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 



- ๑๒ - 
 

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๓.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๕.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        



- ๑๓ - 
 

  ๔.๓.๕.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอ้างองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน............เรือ่ง  
ไดร้บัการอา้งองิ............รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอ้างองิ 
ในฐานขอ้มลู Scopus  

  ๔.๓.๕.๓ ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๓.๕.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
              ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.  โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ 
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

                             ลงชือ่.................................................................เจา้ของประวตั ิ
                                   (.................................................................) 

                           ต าแหน่ง................................................................ 

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 



- ๑๔ - 
 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...................................... 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

ในสาขาวชิา ...................................................... 
โดยวธิ.ี............................................. 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สงักดั/ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ.................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย/์
ศาสตราจารย)์..  แลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)... ตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
 

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเท่า.. 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ...(เขา้ข่าย/ ไมเ่ขา้ขา่ย)...ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์... 
 
 
 

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

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

ต าแหน่ง................................................... 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 



- ๑๕ - 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ........(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)........  
ไดป้ระเมนิผลการสอนรหสัวชิา......................รายวชิา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................แลว้เหน็ว่า บุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวาม....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ/
เชีย่วชาญ).......ในการสอน  มคีุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภาสถาบนัก าหนด 

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 

ส่วนท่ี ๔ แบบสรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา...................................................ในการประชุมครัง้ที.่......../.............           
เมือ่วนัที.่............................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์....ในสาขาวชิา..............
แลว้เหน็ว่า 
  ๑) งานวจิยั............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู่)..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด.........เรื่อง ไดแ้ก่ 
   ๑.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๑.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น............รายการ  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่
ก.พ.อ.ก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๓) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. 
ก าหนด .........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๔) ต ารา/หนงัสอื............เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด.........เล่ม 
ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๕) บทความทางวชิาการ............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด
........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๕.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๕.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 



- ๑๗ - 
 

   ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าทีข่อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
ก.พ.อ. 
    

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การน าไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

   ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ......... 



- ๑๘ - 
 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ  
นาย/นาง/นางสาว................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทาง
วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น/ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม/ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไมอ่ยู)่..
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด  และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.
ก าหนด  

ข. กรณกีารเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย ์ตามประกาศ 
ก.พ.อ. โดยวธิทีี ่๓  ของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... แลว้เหน็ว่าผูข้อเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด 
และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด ดงันี้ 

๑. งานวจิยั...........เรือ่ง (อยู่/ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด...........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        
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๒. งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิ ไดเ้สนอหลกัฐานแสดงการไดร้บัอ้างองิทางวชิาการ 
ประกอบดว้ย งานวจิยั จ านวน...........เรือ่ง ไดร้บัการอ้างองิ...........รายการ พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู)่……. 
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

๓. ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) เท่ากบั....................พจิารณา (อยู/่ ไม่อยู)่.. 
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

๔. โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบนั...............โครงการ  (Life-time)  พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าทีข่อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
ก.พ.อ. 
    

จงึเหน็...(สมควร/ไมส่มควร)...ใหก้ าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.............................. 
เป็นต าแหน่ง..........(ผูช้่วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์... ในสาขาวชิา........................
ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรุง
สมบรูณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)  และใหน้ าเสนอทีป่ระชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบนัอดุมศึกษา    
 
  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั.............................. ในการประชุมครัง้ที.่.../......... เมือ่วนัที.่.. 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไมอ่นุมตั)ิ.... 

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว................................ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์ ในสาขาวชิา........................................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่.....................       
ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพ์
เผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....)    

๒. ส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์ ใหอ้ธกิารบดอีอกค าสัง่แต่งตัง้
บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑  และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีอ่อกค าสัง่แต่งตัง้ พรอ้มส่งส าเนา
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ              
ทางวชิาการ แบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 

    ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย ์ ใหเ้สนอ ก.พ.อ. ใหค้วามเหน็เพื่อเสนอรฐัมนตร ี
เพื่อน าเสนอนายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้  
นาย/นาง/นางสาว.................................... ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา.......................            
ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/ 
ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....) พรอ้มส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ แบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ส าเนารายงาน
การประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
                   (........................................................) 

            ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
 

 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

   ก.พ.อ. ๐๔ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------ 

   

๒. แบบเสนอแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผูบ้งัคบับญัชา   

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวตัสิ่วนตวัและผลงานทางวชิาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง............................................ 

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 
โดยวธิ.ี......................... 

ในสาขาวชิา............................................................  
ของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................... 
สงักดั ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ..................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวตัสิ่วนตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 
     ๑.๒ อาย ุ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคุณวุฒสิูงสุด
ตามล าดบั และกรณสี าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรือ่ง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่ าเป็นส่วนของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
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๒. ประวตักิารรบัราชการ 
     ๒.๑ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง......................................................    รบัเงนิเดอืน........................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์เมือ่วนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา.............. 
           เมือ่วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา................ 
           เมือ่วนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. .......    

 (ในกรณทีีเ่คยบรรจเุขา้รบัราชการในต าแหน่งอื่น หรอืเคยด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ า/อาจารย์
พเิศษในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต าแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ารงต าแหน่งนัน้ดว้ย) 

           อายรุาชการ ...... ปี ........ เดอืน    

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกยอ่ง 
ระดบันานาชาต ิอื่นๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 

๒.๖.๕ 

๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator)  และ
แหล่งทุน ในระหว่างปีทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 
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     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  งานวจิยั 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั............        
ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ๔.๑.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๔ ต ารา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 
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 ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ งานวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแล้วหรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๒.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ๔.๒.๔  ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๕.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        
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     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

  ๔.๒.๕.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอ้างองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน............เรือ่ง  
ไดร้บัการอา้งองิ............รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอ้างองิ 
ในฐานขอ้มลู Scopus  

  ๔.๒.๕.๓ ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๒.๕.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
              ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย     



- ๓๐ - 
 

๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ งานวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแล้วหรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยันี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๓.๔ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๓.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๕.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        
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  ๔.๓.๕.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอ้างองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน............เรือ่ง  
ไดร้บัการอา้งองิ............รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอ้างองิ 
ในฐานขอ้มลู Scopus  

  ๔.๓.๕.๓ ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๓.๕.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
              ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.  โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ 
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

                             ลงชือ่.................................................................เจา้ของประวตั ิ
                                   (.................................................................) 

                           ต าแหน่ง................................................................ 

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 
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ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...................................... 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

ในสาขาวชิา ...................................................... 
โดยวธิ.ี............................................. 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สงักดั/ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ.................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย/์
ศาสตราจารย)์..  แลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)... ตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
 

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเท่า.. 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ...(เขา้ข่าย/ ไมเ่ขา้ขา่ย)...ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์... 
 
 
 

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

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

ต าแหน่ง................................................... 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
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ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ........(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)........  
ไดป้ระเมนิผลการสอนรหสัวชิา......................รายวชิา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................แลว้เหน็ว่า บุคคลดงักลา่วเป็นผูม้คีวาม....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ/
เชีย่วชาญ).......ในการสอน  มคีุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภาสถาบนัก าหนด 

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
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ส่วนท่ี ๔ แบบสรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา...................................................ในการประชุมครัง้ที.่......../.............           
เมือ่วนัที.่............................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์....ในสาขาวชิา..............
แลว้เหน็ว่า 
  ๑) งานวจิยั............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู่)..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด.........เรื่อง ไดแ้ก่ 
   ๑.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๑.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น............รายการ  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่
ก.พ.อ.ก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๓) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. 
ก าหนด .........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๔) ต ารา/หนงัสอื............เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด.........เล่ม 
ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๕) บทความทางวชิาการ............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด
........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๕.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๕.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
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   ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าทีข่อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
ก.พ.อ. 
    

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การน าไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

   ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ......... 
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ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ  
นาย/นาง/นางสาว................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทาง
วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น/ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม/ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไมอ่ยู)่..
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด  และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.
ก าหนด  

ข. กรณกีารเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย ์ตามประกาศ 
ก.พ.อ. โดยวธิทีี ่๓  ของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... แลว้เหน็ว่าผูข้อเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด 
และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด ดงันี้ 

๑. งานวจิยั...........เรือ่ง (อยู่/ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด...........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        
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๒. งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิ ไดเ้สนอหลกัฐานแสดงการไดร้บัอ้างองิทางวชิาการ 
ประกอบดว้ย งานวจิยั จ านวน...........เรือ่ง ไดร้บัการอ้างองิ...........รายการ พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู)่……. 
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

๓. ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) เท่ากบั....................พจิารณา (อยู/่ ไม่อยู)่.. 
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

๔. โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบนั...............โครงการ  (Life-time)  พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าทีข่อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
ก.พ.อ. 
    

จงึเหน็...(สมควร/ไมส่มควร)...ใหก้ าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.............................. 
เป็นต าแหน่ง..........(ผูช้่วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์... ในสาขาวชิา........................
ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรุง
สมบรูณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)  และใหน้ าเสนอทีป่ระชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบนัอดุมศึกษา    
 
  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั.............................. ในการประชุมครัง้ที.่.../......... เมือ่วนัที.่.. 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไมอ่นุมตั)ิ.... 

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว................................ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์ ในสาขาวชิา........................................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่.....................       
ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพ์
เผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....)    

๒. ส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์ ใหอ้ธกิารบดอีอกค าสัง่แต่งตัง้
บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑  และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีอ่อกค าสัง่แต่งตัง้ พรอ้มส่งส าเนา
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ              
ทางวชิาการ แบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 

    ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย ์ ใหเ้สนอ ก.พ.อ. ใหค้วามเหน็เพื่อเสนอรฐัมนตร ี
เพื่อน าเสนอนายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้  
นาย/นาง/นางสาว.................................... ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา.......................            
ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/ 
ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....) พรอ้มส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ แบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ส าเนารายงาน
การประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
                   (........................................................) 

            ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. .... 

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

๓. ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
  ๓.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาตอ้งเป็นงานทีผู่ข้อตอ้งเป็นผูป้ระพนัธ์
อนัดบัแรก (First author) หรอืผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หรอื
ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)  
        ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) หมายถงึ ผูท้ีม่ชี ื่อในผลงานวชิาการเป็นชื่อแรก 
รบัผดิชอบการท าผลงานวชิาการ และเขยีนต้นฉบบั (Manuscript) ชิน้นัน้ดว้ยตนเอง 
   ผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หมายถงึ บุคคลทีม่บีทบาท  
มสี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contribution) ดว้ยความเชีย่วชาญจ าเพาะในสาขาวชิา
ของตนเอง และความรบัผดิชอบส าคญัในการออกแบบการวจิยั (Research Design) หรอืการออกแบบงาน
วชิาการนัน้ๆ  รวมทัง้วเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) สรุปผลและใหข้อ้เสนอแนะ  
   ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) หมายถงึ บุคคลทีม่บีทบาทและ 
ความรบัผดิชอบในการเผยแพรผ่ลงานวจิยั หรอืผลงานทางวชิาการ ใหเ้กดิการถ่ายทอดเป็นเรือ่งราว 
แสดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าทางวชิาการทีป่ระกอบดว้ย การแสดงขอ้มลู หลกัฐาน ขอ้คดิเหน็ และประสบการณ์ 
รวมทัง้ท าหน้าทีร่บัผดิชอบตดิต่อกบับรรณาธกิาร  
  ๓.๒ ถา้เป็นงานทีผู่ข้อมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ ตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 
   ๓.๒.๑.  กรณีงานวจิยัผูข้อจะตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) หรอืผูม้สี่วนส าคญั
ทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หรอืผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)  
ในเรือ่งนัน้ 
   ๓.๒.๒. กรณผีลงานทางวชิาการกลุ่มอื่นทีม่ใิช่งานวจิยั ผูข้อจะตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก 
(First author) หรอืผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) ในเรือ่งนัน้ 
      ๓.๓ ผูข้อก าหนดต าแหน่งจะตอ้งยืน่แบบแสดงหลกัฐานการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ
ส าหรบัผลงานทางวชิาการทุกผลงาน   
      ๓.๔ การลงนามรบัรองการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ ตอ้งมกีารลงนามโดยผูข้อ  
ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) เพื่อรบัรอง 
บทบาทหน้าที ่การปฏบิตังิาน และความรบัผดิชอบในการสรา้งสรรคผ์ลงานของผูร้ว่มงานทุกคน 
ว่าท าในส่วนไหนอย่างไร  
         การลงนามรบัรองการมสี่วนรว่มในผลงานแต่ละเรือ่ง เมือ่ไดล้งนามรบัรองแลว้จะเปลีย่นแปลง 
ไมไ่ด ้
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                หากตรวจสอบพบภายหลงัว่าผูข้อก าหนดต าแหน่งระบุการมสี่วนรว่มไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 
จะถอืว่าการกระท าของผูน้ัน้เขา้ข่ายผดิจรยิธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ โดยใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสอบหาขอ้เทจ็จรงิและด าเนินการทางวนิยัต่อไป 
 ๓.๕ กรณเีสนอผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ซึง่มกีารด าเนินงานเป็นหมูค่ณะ หรอืเป็นงานทีม่กีารบรูณาการ 
หลายสาขาวชิา ผูข้อตอ้งมบีทบาทในขัน้ตอนการท างานในสาขาวชิาทีเ่สนอขอก าหนดต าแหน่ง อยา่งน้อย 
๓ ขัน้ตอน ดงันี้ 

      ก. การวเิคราะหส์ถานการณ์ก่อนเริม่กจิกรรมรบัใชส้งัคม 
      ข. การออกแบบหรอืพฒันาชิน้งานหรอืแนวคดิหรอืกจิกรรม 
      ค. การประเมนิผลลพัธแ์ละสรปุแนวทางในการน าไปขยายผลหรอืปรบัปรงุ 
      ใหผู้ข้อระบุบทบาทหน้าที ่การปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบในผลงานนัน้ของผูร้ว่ม

โครงการทุกคนและบทบาทหน้าทีห่ลกัของผูข้อ โดยใหผู้้ทีท่ าหน้าทีห่ลกัในแต่ละโครงการลงนามรบัรอง  
๓.๖ กรณงีานวจิยัทีเ่ผยแพร่อนัเป็นผลมาจากวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาทีผู่ข้อท าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์

ทีป่รกึษา ผูข้อตอ้งเป็นผูร้เิริม่ ก ากบัดูแล และมบีทบาทส าคญัในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลการวจิยันัน้  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ------------------------------  

๔. แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

ก. ชื่อผลงาน ................................................ 

ข. สถานะผูข้อในผลงาน  

 ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
 ผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)  
 ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)  

ค. ประเภทของผลงาน 

กลุ่มที ่๑  งานวจิยั  

กลุ่มที ่๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 

 ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม     กรณศีกึษา (Case Study) 

 ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้  งานแปล   

 ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ    สทิธบิตัร 

 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   ซอฟตแ์วร ์

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั  

 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ  

กลุ่มที ่๓   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  

กลุ่มที ่๔   ต ารา 

    หนงัสอื 

      บทความทางวชิาการ  
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ส่วนท่ี ๑ รายละเอยีดของการมสี่วนรว่ม 

   ผูข้อก าหนดต าแหน่งตอ้งกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น (เนื่องจากไม่มกีารแบ่งส่วนรว่มใน
ผลงานทางวชิาการ ดงันัน้บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีผู่ข้อระบุจะมผีลต่อการพจิารณาผลงาน
ทางวชิาการ) 

รายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาทและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ก.  ความคดิรเิริม่ (Idea) และ สมมตุฐิาน  

ข. การปฏบิตักิารวจิยั การมสี่วนรว่มในการ
ออกแบบ การทดลอง การทดสอบ เครือ่งมอืวดั 
วธิกีารเกบ็ขอ้มลู และ Criteria 

 

ค. การจดัเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู  
การแปรผล 

 

ง. การวพิากษ์วจิารณ์ผล การแสดง 
การเปรยีบเทยีบกบัขอ้สรุปหรอืองคค์วามรูห้รอื
ทฤษฎเีดมิ 

 

จ. การมสี่วนรว่มในการเขยีน manuscript 
ผลงานสรา้งสรรค ์นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์เป็นตน้ 

 

ฉ. การใหก้ารสนบัสนุน specimens, study 
cohort, โลจสิตกิส ์ ทุนวจิยั (โปรดระบุแหล่งทุน 
เงนิทุน และปีทีไ่ดร้บั) เครือ่งมอื หอ้งปฏบิตักิาร 
ครภุณัฑ ์

 

ช. อื่นๆ  
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ส่วนท่ี ๒ รายละเอยีดของการน าผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรอืการถ่ายทอดองคค์วามรู ้  

ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพจิารณา 

ก. ตพีมิพใ์นวารสาร  journal Impact factor  จ านวนครัง้ของการอา้งองิ (ฐานขอ้มลู)  

 

ข. สทิธบิตัร ประเภท ปีทีไ่ดร้บัการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ  

 

ค. ถา้เป็น technical report หรอื รายงานวจิยั ผูใ้ชง้านคอืใคร  

 

ง. การเผยแพรง่านวจิยัไดร้บัการน าเสนอแบบโปสเตอร ์หรอื Oral Presentation (โปรดระบุ 

session เช่น Plenary, Symposium หรอื oral session) หรอืสจูบิตัร ในการประชุมหรอืการจดัแสดง 

หรอืจดันิทรรศการ (ชื่อ สถานทีจ่ดัประชุม หรอืจดัแสดง หรอืจดันิทรรศการ และประเทศ) หรอื ในกรณทีี่

เป็นหนังสอื (โปรดระบุ ชื่อส านกัพมิพ ์ปีทีต่พีมิพ)์ 

 

จ. ประวตักิารไดร้บัทุนวจิยัโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงานชิน้นี้ 

 

ฉ. หากงานวจิยั ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีผูว้จิยัไดร้บัค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licesing 

Fees) รวมเท่าใด (โปรดแสดงหลกัฐานสญัญา) 

 

   ลงชื่อ ............................................. 
           (......................................) 
             ผูข้อก าหนดต าแหน่ง 

ลงชื่อ ............................................. 
           (......................................) 

           ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) 

             ลงชื่อ ............................................. 
                     (......................................) 
      ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------- 

๕. แนวทางการประเมินผลการสอน 
หลกัเกณฑ ์

ใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนว่าผูข้อมคีวามสามารถ 
ในการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องวชิาทีส่อน ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะวชิา ทีส่อนโดยใชแ้นวทาง
ในการประเมนิตามความเหมาะสม ดงัต่อไปนี้ 

๑. มกีารวางแผนการสอนอยา่งเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุง่หมายของการสอนใหช้ดัเจน 
และคดัเลอืกการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม เพื่อใหผ้ลลพัธก์ารสอนเป็นไปตามจุดมุง่หมายทีว่างไว ้
โดยเสนอเอกสารหลกัฐานทีส่ามารถประเมนิไดใ้นทุกหวัขอ้ทีผู่ข้อเป็นผูส้อน (ค านิยามรปูแบบการเผยแพร ่ 
และลกัษณะคุณภาพดงัตารางแนบทา้ย) ซึง่มกีารอา้งองิแหล่งทีม่า อย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
และกฎหมาย 

๒. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคนิควธิสีอนประกอบกบัสื่อการสอนทีท่นัสมยัต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีน 
เกดิความสนใจและตดิตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย ยกตวัอยา่งประกอบ สอดแทรก
ประสบการณ์จรงิ ใชค้ าถามเพื่อใหผู้เ้รยีนคดิและตอบค าถามใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน หรอืใชส้ื่อปฏสิมัพนัธ์
แบบดจิทิลั (Digital interactive media) 

๓. มคีวามสามารถทีจ่ะสอนใหผู้เ้รยีนสามารถเสาะแสวงหาความรูแ้ละพฒันาองคค์วามรู ้ 
ไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยความมวีจิารณญาณ รูว้่าแหล่งความรูใ้ดทีค่วรเชื่อถอื สามารถเป็นผูเ้รยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง                         
ตลอดชวีติ (lifelong learner) 

๔. มคีวามสามารถสอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ความรูอ้ย่างมเีหตุผลในวชิาทีส่อน 
๕. มคีวามสามารถใหผู้เ้รยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องวชิาทีเ่รยีนกบัวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
๖. มคีวามสามารถจดัใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่นประสบการณ์ตามความ

เหมาะสม 
๗. มคีวามสามารถในการใชส้ื่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลั (Digital 

interactive media) ทีท่นัสมยัและเหมาะสมเป็นอยา่งด ีสามารถจ าลองสถานการณ์สมมตเิพื่อใหผู้เ้รยีน
เขา้รว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ 

๘. มคีวามสามารถทีจ่ะสอดแทรกเทคนิคการมปีฏสิมัพนัธ ์การรว่มงาน (interpersonal skill)   
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรบั (adaptability) และรบัความคดิเหน็  

๙. มคีวามสามารถในการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนในวชิาทีส่อน 

กรณทีีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาเหน็ว่า สถาบนัอุดมศกึษามรีะบบการประเมนิผลการสอน 
ของคณาจารยป์ระจ าปีทีค่รอบคลุมประเดน็ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้อย่างเป็นรปูธรรม เทีย่งตรง             
และเชื่อถอืได ้ คณะกรรมการอาจใหใ้ชร้ะบบการประเมนิผลการสอนดงักล่าวนัน้แทนแนวทางการประเมนิ 
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ผลการสอนตามที ่ก.พ.อ. ก าหนดได ้นอกจากนี้คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางในการประเมนิเพิม่เตมิขึน้ 
อกีกไ็ด ้โดยจดัท าเป็นประกาศใหเ้ป็นทีท่ราบทัว่กนัก่อนการประเมนิ 
      

วิธีการ 
 ๑. ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ (หวัหน้าสาขาวชิา/หวัหน้าภาควชิา/คณบด)ี ประเมนิผลการสอนในชัน้ต้น               
ว่าผูข้อมผีลการสอนอยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ 
 

๒. ใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนของผูข้อว่าอยูใ่นเกณฑ ์
ทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ทัง้นี้ อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอนไดต้ามความเหมาะสม 
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ตวัอย่างเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

 แบบท่ี ๑ 
นิยาม 
 
 
 
 
รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ 
 
 
 
ลกัษณะคุณภาพ 

ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นเอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการประเมนิผลการสอน
วชิาใดวชิาหนึ่งตามหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็
เนื้อหาวชิาและวธิกีารสอนอยา่งเป็นระบบจดัเป็นเครือ่งมอืส าคญัของ
ผูส้อนในการใชป้ระกอบการสอน 
 
เป็นเอกสารหรอืสื่ออื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาทีต่นสอน ประกอบดว้ย 
แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย (มรีายละเอยีดประกอบพอสมควร) และ 
อาจมสีิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้เพิม่ขึน้อกีกไ็ด ้เช่น รายชื่อบทความหรอื
หนงัสอือ่านประกอบ บทเรยีบเรยีงคดัยอ่เอกสารทีเ่กีย่วเนื่อง  
แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  
ภาพเลื่อน (slide) สื่อการสอนออนไลน์ หรอืสื่อปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลัอื่น ๆ 
ซึง่มกีารอา้งองิแหล่งทีม่าอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  
 
อาจเป็นเอกสารทีจ่ดัท าเป็นรปูเล่มหรอืถ่ายส าเนาเยบ็เล่มหรอืเป็น          
สื่ออื่น ๆ อาท ิซดีรีอม ทีไ่ดใ้ชป้ระกอบการสอนวชิาใดวชิาหนึ่ง  
ในหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษามาแลว้ 
 
อยูใ่นดุลยพนิิจของสภาสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะก าหนดเป็นขอ้บงัคบั 
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ตวัอย่างเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน (ต่อ) 
 

 แบบท่ี ๒ 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ 
 
 
 
ลกัษณะคุณภาพ 

ผลงานทางวชิาการทีใ่ชส้อนวชิาใดวชิาหนึ่งตามหลกัสตูรของ
สถาบนัอุดมศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็เน้ือหาวชิาทีส่อนและวธิกีารสอน 
อยา่งเป็นระบบ โดยอาจพฒันาขึน้จากเอกสารประกอบการสอน 
จนมคีวามสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จดัเป็นเครือ่งมอืส าคญั
ของผูเ้รยีนทีน่ าไปศกึษาดว้ยตนเองหรอืเพิม่เตมิขึน้จากการเรยีน 
ในวชิานัน้ ๆ  
 
เป็นเอกสารรปูเล่มหรอืสื่ออื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาทีต่นสอน 
ประกอบดว้ย แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย (มรีายละเอยีดประกอบ
พอสมควร) และมสีิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้เพิม่ขึน้ เช่น รายชื่อบทความ 
หรอืหนงัสอือ่านประกอบบทเรยีบเรยีงคดัยอ่เอกสารทีเ่กี่ยวเนื่อง  
แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  
ภาพเลื่อน (slide) สื่อออนไลน์ สื่อปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลั ตวัอยา่ง 
หรอืกรณศีกึษาทีใ่ชป้ระกอบการอธบิายภาพ แบบฝึกปฏบิตั ิรวมทัง้ 
การอา้งองิเพื่อขยายความทีม่าของสาระและขอ้มลู และบรรณานุกรมที่
ทนัสมยัและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 
ตอ้งไดร้บัการจดัท าเป็นรปูเล่มดว้ยการพมิพ ์หรอืถ่ายส าเนาเยบ็เล่ม 
หรอืสื่ออื่น ๆ ทีแ่สดงหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพรโ่ดยใชเ้ป็น “ค าสอน”  
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ ๆ มาแลว้ 
 
อยูใ่นดุลยพนิิจของสภาสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะก าหนดเป็นขอ้บงัคบั 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------- 

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผูท้รงคณุวฒิุ 

  การประเมนิผลงานทางวชิาการของผูท้รงคุณวุฒติอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และมาตรฐานจรยิธรรมและจรรยาบรรณส าหรบัผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทาง
วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษาที ่ก.พ.อ. ก าหนด รวมทัง้                 
ควรค านึงถงึองคป์ระกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบการพจิารณาตดัสนิ ดงันี้ 
  ๑. ผลงานทางวชิาการตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวงวชิาการอย่างกวา้งขวาง และสามารถ
สบืคน้ (visibility) และเขา้ถงึ (avalibility) ผลงานทางวชิาการได ้  
  ๒. ควรค านึงถงึ Journal ranking ของวารสารทีเ่ผยแพรผ่ลงานทางวชิาการดว้ย 
ตวัอยา่งเช่น ผลงานทีต่พีมิพใ์นวารสารทีอ่ยูใ่น Quartiles1 ของ Science Journal Ranking (SJR)                    
ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานทีม่คีุณภาพ 
  ๓. ควรค านึงถงึจ านวนครัง้ในการอา้งองิของผลงานทางวชิาการ โดยเฉพาะการอา้งองิ
จากต่างประเทศ 
  ๔. Impact factor (จากฐานขอ้มลู Scopus) ของวารสารทีเ่ผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
สามารถสะทอ้นถงึคุณภาพของผลงานทางวชิาการได ้
  ๕. ประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ ทีส่ามารถสรา้งผลกระทบไดใ้นระดบัใด 
ต่อวงวชิาการระดบันานาชาต ิหรอื สรา้งผลกระทบในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
  ๖. จรยิธรรมในการท าวจิยั หรอื Research Misconduct เช่น Falsification,  
Fabrication และ Plagiarism 
  ๗. การไดร้บัรางวลัระดบัชาตแิละระดบันานาชาตขิองผลงานทางวชิาการ 
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ประเภทของผลงานทางวิชาการ  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

 

กลุ่ม ๑   งานวจิยั 

กลุ่ม ๒   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
 ๒.๑ ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 ๒.๒ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ 
 ๒.๓  ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ 
 ๒.๔  กรณศีกึษา (Case Study) 
 ๒.๕ งานแปล 
 ๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั 
 ๒.๗  ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
 ๒.๘   ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
 ๒.๙   สทิธบิตัร 
 ๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์

กลุ่ม ๓   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  

กลุ่ม ๔  ๔.๑ ต ารา 
๔.๒ หนงัสอื 

 ๔.๓ บทความทางวชิาการ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------- 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวชิาการส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ สามารถจ าแนกได ้๔ กลุ่ม ดงันี้ 
๖.๑ งานวิจยั  
 

๖.๑ งานวิจยั 
นิยาม       ผลงานวชิาการทีเ่ป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อย่างมรีะบบ ดว้ยวธิวีทิยาการวจิยั 

ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ และมทีีม่าและวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้มลูค าตอบหรอืขอ้สรปุรวม ทีจ่ะน าไปสู่ความกา้วหน้าทางวชิาการ (งานวจิยัพื้นฐาน) 
หรอืการน าวชิาการนัน้มาใชป้ระโยชน์ (งานวจิยัประยกุต์-Applied research) หรอื
งานวจิยัสรา้งสรรค ์(Creative research) หรอืการพฒันาอุปกรณ์  หรอืกระบวนการใหม่ 
ทีเ่กดิประโยชน์ 

รปูแบบ      อาจจดัไดเ้ป็น ๓ รปูแบบ  ดงันี้ 
๑. รายงานการวจิยัทีม่คีวามครบถว้นสมบูรณ์และชดัเจนตลอดทัง้กระบวนการวจิยั 

(research process) อาท ิการก าหนดประเดน็ปัญหา วตัถุประสงค ์ การท าวรรณกรรม
ปรทิศัน์ โจทยห์รอืสมมตฐิาน  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การพสิูจน์โจทยห์รอืสมมตฐิาน  
การวเิคราะหข์อ้มลู การประมวลสรปุผลและใหข้อ้เสนอแนะ การอา้งองิ และอื่นๆ               
แสดงใหเ้หน็ว่าไดน้ าความรูจ้ากงานวจิยัมาตอบโจทยแ์ละแกปั้ญหาเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 

๒. บทความวจิยัทีป่ระมวลสรปุกระบวนการวจิยัในผลงานวจิยันัน้ ใหม้คีวามกระชบั
และสัน้  ส าหรบัการน าเสนอในการประชุมทางวชิาการ  หรอืในวารสารทางวชิาการ  

๓. ในรปูของหนงัสอื (monograph) ซึง่น างานวจิยัมาใชป้ระกอบการเขยีน 

การเผยแพร่ 
 

     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง (peer 
reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูที ่ก.พ.อ. 
ก าหนด ทัง้นี้วารสารทางวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ์ หรอืเป็นสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ 

๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความวจิยัทีไ่ดม้กีารบรรณาธกิาร  
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๑  งานวิจยั (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
(ต่อ) 
 

๓. น าเสนอเป็นบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีเ่ป็นฉบบัเตม็ของการประชุม
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิโดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการ 
คดัเลอืกบทความซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการนัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
ท าหน้าทีค่ดัสรรกลัน่กรอง รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้ง การใชภ้าษา และแกไ้ขถอ้ยค า
หรอืรปูแบบการน าเสนอทีถู่กตอ้งก่อนการเผยแพรใ่นหนงัสอืประมวลบทความในการ
ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ทีม่าจากการประชุมโดยสมาคมวชิาการ วชิาชพี  
โดยไม่รวมถงึการประชุมวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา  และจดัอยา่งต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  
๕ ปี ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบหนงัสอืหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และอาจเผยแพรก่่อนหรอืหลงัการ
ประชุมกไ็ด ้ ทัง้นี้ คณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบทความดงักล่าวจะตอ้งมี
ผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลาย
สถาบนั   

๔. เผยแพรใ่นรปูของหนงัสอื (monograph) พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่              
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาก าหนด  

 เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“งานวจิยั” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า “งานวจิยั” นัน้ มาแกไ้ข
ปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการและ                   
ใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “งานวจิยั” นัน้อกีครัง้หนึ่งจะกระท าไมไ่ด้ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอนถูกตอ้งเหมาะสมในระเบยีบวธิวีจิยั        
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความก้าวหน้าทางวชิาการหรอืน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

ระดบั B+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะห์ 
และน าเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาแลว้ รวมทัง้ไดร้บัการ
ตพีมิพแ์ละอา้งองิในฐานขอ้มลูระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งเป็นทีย่อมรบั รวมทัง้ไดร้บัการอา้งองิใน
ฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิและตพีมิพใ์นวารสาร top 15% แรกของสาขาวชิานัน้ๆ  
หรอืสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างแพรห่ลาย โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึมลูค่า 
ทางเศรษฐกจิ 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่งโดดเด่น (outstanding) 
รวมทัง้ไดร้บัการอา้งองิอย่างกวา้งขวางในฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิและตพีมิพใ์นวารสาร 
top 5% แรกของสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้พรห่ลายเป็นอย่างมาก 
โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบอยา่งกวา้งขวางและก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 
ในวงวชิาการและวงวชิาชพี 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๖.๒ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๑๐ ประเภท ดงัน้ี  

    ๖.๒.๑. ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 ๖.๒.๒ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ 
 ๖.๒.๓ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ 
 ๖.๒.๔  กรณศีกึษา (Case Study) 
        ๖.๒.๕ งานแปล 
        ๖.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั 
       ๖.๒.๗ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 ๖.๒.๘ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
        ๖.๒.๙ สทิธบิตัร 
        ๖.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
 

๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม 
นิยาม 
 

     ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่หี่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)       
ส่วนใหญ่อยูภ่ายในประเทศ เป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้เพื่อตอบสนอง
ต่อการพฒันาหรอืการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

รปูแบบ 
 

     จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิายอยา่งชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า
เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มคีวามเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 
และเกดิความกา้วหน้าทางวชิาการในประเดน็ต่อไปนี้ 

 ขอ้มลูของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
 หลกัฐานการมสี่วนรว่มและการยอมรบัของผูใ้ช้ 
 ค าอธบิายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
 ค าอธบิายถงึความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ช ้และการน าเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 ทีเ่กีย่วขอ้งมาใช ้
 ค าอธบิายถงึความรูห้รอืองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่กดิขึน้ภายหลงัเสรจ็สิน้การวจิยั 
 ค าอธบิายถงึผลลพัธห์รอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูใ้ช ้หรอืต่อบางส่วนของห่วงโซ่ 

 คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนัน้ หรอืต่อทัง้วงการอุตสาหกรรมนัน้ 
 ค าอธบิายถงึวธิ ีและคุณภาพ/ประสทิธภิาพ ในการน ากลบัมาใชใ้นการเรยีนการสอน  

 เช่น การเขยีนต ารา หรอืการปรบัปรงุเนื้อหาในรายวชิาทีส่อน หรอืใชเ้ป็นหวัขอ้ 
 วทิยานิพนธห์รอืปัญหาพเิศษของนกัศกึษา   
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 

การเผยแพร่ 
 

     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
๑. บทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความวชิาการ หรอืการประชุม

วชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความ (proceedings) ทีม่าจากการประชุมโดยสมาคม
วชิาการ วชิาชพี โดยไม่รวมถงึการประชุมวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา และจดัอย่าง
ต่อเนื่องไมน้่อยกว่า ๕ ปี และมกีารประเมนิโดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้หรอื
สาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งจากหลากหลายสถาบนั ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบหนงัสอืหรอืสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์และอาจเผยแพรก่่อนหรอืหลงัการประชุมกไ็ด ้ทัง้นี้ บทความดงักล่าว
จะตอ้งมผีูแ้ต่งรว่มเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรอืหากไม่ม ีจะตอ้งมเีอกสารยนืยนั
การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัดงักล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สญัญารว่มทุนวจิยั หรอื
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
  ๒. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีม่เีนื้อหาหรอืมเีอกสารประกอบทีม่เีนื้อหา 

ตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม และมกีารประเมนิโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ            
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 
  ๓. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่กดิจากผลงานดงักล่าว เช่น สทิธบิตัร  

อนุสทิธบิตัร ขอ้ตกลงอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(licensing agreement) โดยมเีอกสารประกอบ 
ทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม  
  ๔. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดเผย โดยมเีนื้อหา 

หรอืมเีอกสารประกอบทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม  
และตอ้งมหีลกัฐานแสดงเหตุผลทีไ่มส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได ้แต่มหีลกัฐานรบัรอง
ว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์แลว้ 
  ๕. รายงานการประเมนิจากหน่วยงานภายนอกทีแ่สดงถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการวจิยั

หรอืกจิกรรมทางวชิาการทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้สนอตอ้งจดัท าเอกสาร
ประกอบทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความ
ตอ้งการโดยการมสี่วนรว่มของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะห์
ความรูท้ีส่ามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์  

ระดบั B+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งสามารถน าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา 
จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์ ก่อใหเ้กดิการพฒันา
อุตสาหกรรมนัน้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
ในการแก้ปัญหาหรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์ จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้          
อยา่งเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาใหก้บัอุตสาหกรรมอื่นได ้หรอืก่อใหเ้กดิ 
การเปลีย่นแปลงเชงินโยบายในวงกวา้งในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบั A+   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 
หรอืแวดวงวชิาการอยา่งกวา้งขวางอย่างมนีัยส าคญั เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาติ 
หรอืระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ 
 

หมายเหต ุ แนวทางการประเมนิผลงานทางวชิาการสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม 
และจรรยาบรรณทางวชิาการ ประเมนิผลงานทางวชิาการโดยใชแ้นวทางในการประเมนิ
ดงัต่อไปนี้ 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ขอ้มลูจากอุตสาหกรรม การสมัภาษณ์

ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืสารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ

จากการตรวจสอบสภาพจรงิในอุตสาหกรรมรว่มดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ          
จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทนใหไ้ปตรวจสอบแทนกไ็ด้ 

 
 
 



- ๕๘ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ค านิยาม      ผลงานวชิาการซึง่อาจด าเนินงานในรปูการศกึษาหรอืการวจิยัเชงิทดลองหรอืการวจิยัและ

พฒันา  มเีป้าหมายเพื่อส่งเสรมิพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์หรอืแกไ้ขปัญหาดา้นการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน องคป์ระกอบของผลงานประกอบดว้ยค าอธบิายหรอืขอ้มลูหลกัฐานส าคญั 
ไดแ้ก่ (๑) สภาพปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน  (๒) แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและ
เหตุผล หรอืความเชื่อทีผู่ส้อนใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอนทีเ่ป็นนวตักรรม  
เพื่อส่งเสรมิพฒันาผูเ้รยีนหรอืแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี้ นวตักรรมดงักล่าวอาจเป็น 
รปูแบบใหมข่องการสอนหรอืเป็นการสอนแนวใหม ่หรอืเป็นงานประดษิฐค์ดิคน้ทีพ่ฒันา 
ขึน้ใหม ่หรอืปรบัประยกุตจ์ากของเดมิอย่างเหน็ไดช้ดั เช่น เป็นบทเรยีนแบบใหม ่ 
กจิกรรมใหม ่หรอืเทคนิคใหมใ่นการจดัการเรยีนการสอน สื่อทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน  
และ (๓) กระบวนการและผลลพัธใ์นการน านวตักรรมนัน้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีน 
ในสถานการณ์จรงิ แสดงผลในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ 
โดยมขีอ้มลูหลกัฐานรองรบัว่าไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงในผูเ้รยีนในทศิทางทีพ่งึประสงค ์
ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในผูเ้รยีนและผูส้อน 

รปูแบบ ๑. ผลงานวชิาการในรปูของรายงานผลการศกึษา บทความวจิยั หรอื 
๒. ผลผลติจากการศกึษาทีเ่ป็นบทเรยีน กจิกรรม สื่อการเรยีนการสอน โดยมกีารอธบิาย
แนวคดิในการพฒันาและผลการใชก้บัผูเ้รยีนประกอบดว้ย อาจจดัท าเป็นเอกสารหรอื                
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

การเผยแพร่ 
 

๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศกึษาฉบบัสมบูรณ์ และมกีารประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
และมหีลกัฐานการเผยแพร่ผลงานไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิา 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความทีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒดิา้นการพฒันา 
การเรยีนการสอน และมกีารประเมนิคุณภาพ  
๓. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
ทัง้นี้ วารสารทางวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่ม สิง่พมิพ ์หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
๔. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีจ่ดัโดยสมาคมวชิาการ วชิาชพี
และจดัอย่างต่อเนื่องไมน้่อยกว่า ๕ ปี ทัง้ในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่กีารบรรณาธกิาร
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายสถาบนั 
๕. เผยแพรใ่นรปูของผลผลติของงานการศกึษาแบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมคี าอธบิายแนวคดิ
การพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน วธิกีารใช ้และผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน 
 

 



- ๕๙ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  
๑. แนวคดิการออกแบบนวตักรรมการเรยีนการสอนเป็นงานรเิริม่สรา้งสรรคท์ีป่รบัจาก
แนวคดิเดมิหรอืเป็นแนวคดิใหม่ 
๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานทีพ่ฒันาขึน้น าไปสู่ผลลพัธก์ารจดัการเรยีนรู ้ 
หรอืสมรรถนะผูเ้รยีนเชงิประจกัษ์ หรอืคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค์  

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษา 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการพฒันาผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได ้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาการเรยีนการสอนทีม่ ีimpact factors 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัรางวลัหรอืการยกยอ่งดา้นการพฒันา 
การเรยีนการสอน/งานการศกึษา หรอืงานประดษิฐค์ดิคน้ในระดบัชาตแิละ/หรอื 
ระดบันานาชาต ิ 
 

 



- ๖๐ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันานโยบายสาธารณะ   
นิยาม 
 

 

     เป็นผลงานทีเ่กดิจากการศกึษาวจิยั หรอื วเิคราะห ์สงัเคราะหท์างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงการปกครอง 
สิง่แวดลอ้ม หรอืดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์หรอืทางวชิาการดา้นอื่น อนัน าไปสู่ขอ้เสนอนโยบายสาธารณะ
ใหม ่หรอืขอ้เสนอแนะเชงิความคดิหรอืเชงิประจกัษ์เกีย่วกบันโยบายสาธารณะหรอืการน านโยบายนัน้ไปปฏบิตั ิ 
เพื่อใหภ้าครฐัน าไปใชก้ าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด  
ทัง้นี้ เพื่อแกปั้ญหาทีม่อียูห่รอืพฒันาใหเ้กดิผลดต่ีอสาธารณะไมว่่าระดบัชาต ิทอ้งถิน่                  หรอืนานาชาต ิ

รปูแบบ      จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิายทางวชิาการ ประกอบดว้ย การวเิคราะห ์สงัเคราะหส์ภาพปัญหาทางเศรษฐกจิ
สงัคม การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม  
หรอืดา้นอื่นทีต่อ้งการแกไ้ข โดยมเีหตุผลหลกัฐานและขอ้มลูสนบัสนุนแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตามหลกัวชิาการ 
ทัง้นี้โดยมนีโยบาย รา่งกฎหมาย รา่งกฎ แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด เป็นผลผลติ (output) รวมทัง้มกีารคาดการ
ผลลพัธ ์(outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อสงัคมในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาตดิว้ย 

การ
เผยแพร่ 

     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 
     ๑. ไดม้กีารน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด พรอ้มค าอธบิายต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี และ
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ๆ ทัง้ไดม้กีารน าไปสู่การพจิารณาหรอืด าเนินการโดยผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 
     ๒. ไดม้กีารเผยแพร่นโยบายสาธารณะนัน้ไปยงัผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B เป็นผลงานทีแ่สดงการวเิคราะหส์งัเคราะหท์ีม่หีลกัฐานขอ้มลู  
หรอืเหตุผลสนบัสนุน ซึง่แสดงความกา้วหน้าทางวชิาการ 

ระดบั B+ เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมขีอ้เสนอใหมท่ีค่รอบคลุม การแกปั้ญหา หรอืพฒันาทีก่วา้งขวางกว่า
ขอ้เสนอเดมิ 

ระดบั A เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมรีา่งกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ และมกีารอา้งองิโดย
ผูเ้กีย่วขอ้ง 

ระดบั A+ เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิ รวมทัง้มกีารอภปิรายอย่างกวา้งขวางในสงัคม หรอื
ไดร้บัการน าไปใชโ้ดยผูร้บัผดิชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ และเกดิประโยชน์ต่อวงวชิาการเป็นอย่างมาก 

 
 
 
 
 



- ๖๑ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๖.๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
นิยาม      งานเขยีนทีเ่กดิจากการศกึษาบุคคลหรอืสถาบนั (หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

รฐับาล ฯลฯ) ศกึษาเหตุการณ์ การบรหิารจดัการ คด ีหรอืกรณทีีเ่กดิขึน้จรงิมาจดัท าเป็น
กรณศีกึษาเพื่อใชใ้นการสอน (Teaching Case Study) ทัง้นี้ โดยเป็นการรวบรวมขอ้มลู
และวเิคราะหต์ามหลกัวชิาการถงึสาเหตุของปัญหาและปัจจยัอื่น ๆ น ามาประกอบ              
การตดัสนิใจและก าหนดทางเลอืกในการแกปั้ญหาตามหลกัวชิา หรอืท าขอ้เสนอในการ
พฒันาองคก์ร หรอืเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมของบุคคลหรอืพฤตกิรรมของ
องคก์รเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะหห์าเหตุผลและแนวทางในการตดัสนิใจ                     
ตามหลกัวชิาการ หรอืเพื่อวเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิและการใชดุ้ลพนิิจตดัสนิในคดนีัน้ ๆ 

รปูแบบ      เอกสารทีต่พีมิพห์รอืเป็นสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ยคู่มอืการสอน  
(Teaching Notes)  และใชป้ระกอบการเรยีนการสอนมาแลว้ มอีงคป์ระกอบครบถว้น  
คอื บทน า เนื้อหา และบทส่งทา้ย 
     จ านวนกรณศีกึษาทีจ่ะน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตอ้งมจี านวน 
อยา่งน้อย ๕ กรณศีกึษา และมจี านวนหน้ารวมกนัแลว้ไมน้่อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหา
สาระจะตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกนัและอยูใ่นขอบข่ายสาขาวชิาทีเ่สนอขอต าแหน่งทางวชิาการ 
ส าหรบัการประเมนิคุณภาพจะตอ้งประเมนิคุณภาพโดยรวมทัง้หมด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะของสิง่ตพีมิพห์รอืสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์โดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒิ
ทีส่ถาบนัอุดมศกึษานัน้แต่งตัง้เป็นผูป้ระเมนิคุณภาพ หรอืเผยแพรใ่นหนงัสอื 
หรอืแหล่งรวบรวมกรณศีกึษาทีม่กีารบรรณาธกิารโดยมคีณะผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิคุณภาพ  

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B 
๑. เป็นกรณศีกึษาทีม่อีงคป์ระกอบครบถว้น คอื บทน า เนื้อหา บทส่งทา้ย 

รายละเอยีดขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ  
๒. เป็นกรณศีกึษาทีม่เีนื้อหาและการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน     

การสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบั B+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารเสนอเนื้อหาและการวเิคราะห ์
ทีท่นัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวาง  
หรอืสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแพรห่ลาย 

ระดบั A   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมกีารบุกเบกิทางวชิาการ น าเสนอปัญหา
หรอืประเดน็ทีไ่มเ่คยมผีูศ้กึษามาก่อน มกีารสงัเคราะหข์อ้มลูอยา่งลกึซึง้ และสรา้งความรูใ้หม่
ในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการอย่างชดัเจน 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ 
ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๕ งานแปล 

นิยาม      งานแปลจากตวังานตน้แบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม หรอืงานวชิาการทีม่คีวามส าคญัและ
ทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึง่เมือ่น ามาแปลแลว้จะเป็นการเสรมิความก้าวหน้าทางวชิาการ 
ทีป่ระจกัษ์ชดั เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรอืแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอกีภาษาหนึ่ง   

รปูแบบ      งานแปลพรอ้มบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการที่แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน 
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู ้หรอืก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ  ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

 ๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ์ 
 ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ อาท ิการเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม ฯลฯ 
 การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรยีน          

การสอนวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูร ซึง่จ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดงการเผยแพร ่ 
อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ช่นกนั  

 กรณทีีอ่ยูใ่นระหว่างกระบวนการพจิารณา หากคณะผูท้รงคุณวุฒมิมีตใิหป้รบัปรงุ 
งานแปลซึง่อยูใ่นวสิยัทีส่ามารถปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ได ้ทัง้นี้  เมือ่ไดแ้กไ้ข
ปรบัปรงุงานแปลดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้สนอคณะผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา โดยไมต่้องน า
งานแปลดงักล่าวไปเผยแพร่ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง     

 กรณทีีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของงานแปลแลว้ไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. 
ก าหนด การน างานแปลนัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในงานแปลเพื่อน ามาเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม ่สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพ 
งานแปลทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

๖.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากตน้ฉบบัเดมิไดถู้กตอ้งสมบรูณ์ พรอ้มทัง้มบีทน า
ของผูแ้ปลทีใ่หข้อ้มลูครบถว้นเกีย่วกบัเอกสารทีแ่ปล 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใชภ้าษาทีส่ละสลวย และอ่านเขา้ใจงา่ย  

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมบีทน าเชงิวเิคราะหท์ีแ่สดงความรู้ 
ความเขา้ใจของผูแ้ปลในเรื่องนัน้ๆ และเรือ่งอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกนั และมกีารน าไปเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวาง 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A หรอืมกีารคน้ควา้เพิม่เตมิของผูแ้ปล ใส่ไวใ้นบทน า 
หรอืในเชงิอรรถ แลว้แต่กรณี และมกีารอา้งองิอยา่งกวา้งขวาง 

           ส าหรบัสาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ใหใ้ชล้กัษณะคุณภาพ
ดงัต่อไปนี้ 

ระดบั B เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากตน้ฉบบัเดมิไดถู้กตอ้งสมบรูณ์ พรอ้มทัง้มบีทน า
ของผูแ้ปลทีใ่หข้อ้มลูครบถว้นเกีย่วกบัเอกสารทีแ่ปล และแสดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจ 
ในตวับทแบบแผนทางความคดิหรอืวฒันธรรมต้นก าเนิด และบ่งชีค้วามสามารถในการสื่อ
ความหมายไดอ้ยา่งด ี 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และมกีารศกึษาวเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและ
บรบิทของตวังานในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัมกีารใหอ้รรถาธบิายเชงิวชิาการใน
รปูแบบต่างๆ อนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค 

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจอนัลกึซึง้
ในตวับทแบบแผนทางความคดิหรอืวฒันธรรมต้นก าเนิดและบ่งชีถ้งึความสามารถในการ
สื่อความหมายในระดบัสงูมาก มกีารศกึษาวเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของ
ตวังานอยา่งละเอยีดลกึซึง้ในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัของผูส้นัทดักรณี และไดร้บั
การเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และมกีารใหข้อ้สรปุของวธิกีารแปลและทฤษฎี 
การแปลทีม่ลีกัษณะเป็นการบุกเบกิทางวชิาการ และไดร้บัการอ้างองิอยา่งกวา้งขวาง 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia)  นามานุกรม (directory)  
     และงานวิชาการอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 

นิยาม      งานอา้งองิทีอ่ธบิาย และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัค า หรอืหวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ย ในลกัษณะอื่น ๆ          
อนัเป็นผลของการศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ และมหีลกัวชิา รวมทัง้แสดงสถานะล่าสุด 
ทางวชิาการ (state-of-the-art) ของสาขาวชิานัน้ ๆ เป็นการรวบรวมค า หรอืหวัขอ้  
หรอืหน่วยยอ่ย จดัระบบอา้งองิ โดยเป็นงานของนกัวชิาการคนเดยีว มคี าน าทีช่ีแ้จง
หลกัการ หลกัวชิา หรอืทฤษฎทีีน่ ามาใช ้รวมทัง้อธบิายวธิกีารใช ้และมบีรรณานุกรมรวม 
หรอืบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยยอ่ย รวมทัง้ดชันีคน้ค า ในกรณีทีจ่ าเป็น 

รปูแบบ      ประกอบดว้ยบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน 
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู ้ 
หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ  ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์หรอื 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นงานอา้งองิทีใ่หค้วามรูพ้ืน้ฐานอนัถูกตอ้งและทนัสมยั ครอบคลุมเนื้อหา            
ทีก่วา้งขวางตามทีย่อมรบักนัในวงวชิาการ 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใหข้อ้มลูและทศันะที่แสดงใหเ้หน็            
ถงึววิฒันาการของศพัท ์หวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ย และ/หรอืสาขาวชิานัน้ ๆ  

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+  และตอ้งมกีารชีท้างใหผู้อ่้าน หรอืผูใ้ชเ้กดิความคดิ
เชงิวพิากษ์ และ/หรอืเกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ต่อไป โดยแสดงทฤษฎแีละ
แนวทางในการจดัท างานอ้างองิในผลงานนี้ และวธิกีารรวบรวมและจดัระบบค าศพัท ์
หวัขอ้หรอืหน่วยยอ่ยในงานอา้งองิดงักล่าว 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A  และตอ้งไดร้บัการอา้งองิอยา่งกวา้งขวาง 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรคด้์านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ค านิยาม 
 

     ผลงานวชิาการทีเ่ป็นการประดษิฐค์ดิคน้เครือ่งมอื เครือ่งทุ่นแรง ผลงานการ
สรา้งสรรคพ์ชืหรอืสตัวพ์นัธุใ์หม ่หรอืจลุนิทรยีท์ีม่คีุณสมบตัพิเิศษส าหรบัการใชป้ระโยชน์
เฉพาะดา้น วคัซนี ผลติภณัฑห์รอืสิง่ประดษิฐอ์ื่น ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ 
และสงัคม ซึง่พฒันาขึน้จากการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีโดยวธิวีทิยาทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ  

รปูแบบ      ผลงานสรา้งสรรคพ์รอ้มดว้ยสิง่ตพีมิพห์รอืเอกสารทางวชิาการ ทีแ่สดงถงึแนวคดิ            
ในการวจิยัคน้ควา้และพฒันางานนัน้ ๆ กระบวนการในการวจิยัและพฒันา  
ผลการทดสอบคุณสมบตัต่ิาง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นคุณสมบตัพิืน้ฐานและคุณสมบตัพิเิศษ 
ทีเ่ป็นขอ้เด่น ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใชจ้รงิในสภาพทีเ่หมาะสม  
และศกัยภาพของผลกระทบจากการน าไปใชใ้นแงเ่ศรษฐกจิหรอืสงัคม 

การเผยแพร่ 
 

    เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ  

๒. เอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์                          

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการ            
มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้  

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ 
ความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการมากขึน้  เชื่อถอืได ้

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ 
ความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการทีล่กึซึง้ มผีลการทดสอบตามหลกัวชิา 
ทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้และมกีารน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นผลงานทีม่คีุณสมบตัโิดดเด่น  
และมศีกัยภาพสงูในการน าไปใชป้ระโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ในแนวทาง 
หรอืรปูแบบใหม่ๆ  ทีจ่ะมผีลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสงู 



- ๖๖ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๘ ผลงานสร้างสรรคด้์านสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม      ผลงานหรอืชุดของผลงานสรา้งสรรคท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าทางสุนทรยีะ ปรชัญา 

จรยิธรรม หรอืเป็นงานทีส่ะทอ้นสงัคม แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการสรา้งสรรค์
ของเจา้ของผลงาน  มกีารน าเสนอพรอ้มค าอธบิายอนักอปรดว้ยหลกัวชิาทีเ่อือ้ต่อการ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสรา้งสรรค ์
ดา้นวรรณกรรม ดา้นศลิปะการแสดง ดา้นดนตร ีดา้นสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
จติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์และศลิปะดา้นอื่น ๆ   

รปูแบบ      งานสรา้งสรรค ์พรอ้มบทวเิคราะหท์ีอ่ธบิายหลกัการ หลกัวชิา และ/หรอืความคดิ              
เชงิทฤษฎ ีรวมทัง้กระบวนการและ/หรอืเทคนิคในการสรา้งงาน  มกีารใหข้อ้มลูและ           
ขอ้วนิิจฉยัทีเ่อือ้ใหเ้กดิการตคีวามและการประเมนิคุณค่าสุนทรยีะทางวฒันธรรม สงัคม 
และเศรษฐกจิ  

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. ผลงานตน้แบบ และเอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดย              
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์  

๒. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ   

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นผลงานทีม่คีุณค่าทางศลิปะ โดยสามารถอธบิายหลกัการและกระบวนการ
สรา้งสรรคท์ีส่ ื่อความกบัผูร้บัไดเ้ป็นอย่างด ี

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารวเิคราะหห์ลกัการ องคค์วามรู ้ 
และทฤษฎเีชงิวชิาการทีเ่ชื่อถอืได้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งเป็นการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู ้ตวัอย่างอนัด ี
ทีเ่ป็นประโยชน์เด่นชดั ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีของศลิปะแขนงนัน้ ๆ ในระดบัชาต ิ

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นงานทีส่รา้งมติใิหมใ่นดา้น                
การสรา้งสรรค ์สุนทรยีศาสตร ์และการศกึษา ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีของศลิปะแขนงนัน้ ๆ 
ในระดบันานาชาต ิ

 



- ๖๗ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๙ สิทธิบตัร (patent) 
นิยาม สทิธบิตัรตามกฎหมายว่าดว้ยสทิธบิตัร 

รปูแบบ      อาจจดัท าไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ประกอบดว้ย 
     ๑. มบีทวเิคราะหท์ีอ่ธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า 
เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู้ 
หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 
     ๒. ตอ้งผ่านการพสิูจน์ หรอืแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอยีดใหค้รบถว้นทีแ่สดง             
ถงึคุณค่าของผลงานนัน้ดว้ย  

การเผยแพร่      มหีลกัฐานการน าสทิธบิตัรไปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพรห่ลายในวงวชิาการ              
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง  

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนทีม่กีารคดิคน้ตามหลกัวชิาการ  

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมผีูน้ าไปวจิยัและพฒันาต่อยอด  
และมกีารน าไปใชอ้้างองิในผลงานอื่น ๆ  

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ผูใ้ช ้ 
หรอือนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ ์ในสทิธบิตัรนัน้ 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมกีารขึน้ทะเบยีนในระดบันานาชาต ิ 
หรอืมหีลกัฐานว่ามกีารสรา้งมลูค่าเชงิพาณชิย ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๘ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๖.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) 
นิยาม      หมายความถงึโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามความหมายของกฎหมายว่าดว้ยลขิสทิธิ ์                 

ซึง่เป็นผลงานทีไ่ดจ้ากการวจิยั หรอืการประดษิฐค์ดิคน้ใหมห่รอืการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่
ทีม่หีลกัวชิาอนัสามารถอธบิายไดอ้ย่างชดัเจน รวมถงึซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นการประยกุต์                
หลกัวชิา เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ในเชงิวชิาการ โดยตอ้งมลีกัษณะใด
ลกัษณะหนึ่งดงันี้  
     ๑. การด าเนินงานโครงการทีม่ลีกัษณะการพฒันาซอฟตแ์วรโ์ดยใชร้ะเบยีบวธิ ี                
เชงิตวัเลข (numerical method)  หรอืการด าเนินงานลกัษณะ engineering design  
ซึง่เป็นการปรบัปรงุกระบวนการออกแบบโดยตรง  
     ๒. งานทีม่ลีกัษณะการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง และพฒันาในระดบัแฟ้มขอ้มลูตน้ฉบบั 
(source code) เพื่อพฒันาระบบการท างานใหด้ขีึน้ โดยมกีารปรบัปรงุระบบอย่างมี
นยัส าคญั  
     ๓. โครงการทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูเชงิประสทิธภิาพและประเมนิผลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
งานวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ชดัเจนว่าหลงัจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟตแ์วรม์าใชพ้ฒันาแลว้ระบบการท างานดขีึน้ไดอ้ย่างไร โดยตอ้งมกีาร
ปรบัปรงุระบบหรอืส ารวจความตอ้งการ รวมถงึแสดงผลลพัธห์รอืตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน                 
ซึง่มไิดน้ าเขา้มาเพื่อทดแทนระบบเดมิเพยีงอย่างเดยีว  

 ทัง้นี้ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานวจิยัและพฒันา 
รปูแบบ      อาจจดัท าไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ประกอบดว้ย 

     ๑. มคี าอธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เช่น คู่มอืทีอ่ธบิายการใชง้าน 
หลกัการของวธิกีารท างานและหน้าทีข่องซอฟตแ์วรด์งักล่าวอยา่งละเอยีดและชดัเจน  
เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความก้าวหน้าทางวชิาการ  
หรอืเสรมิสรา้งความรูห้รอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 
     ๒. ตอ้งผ่านการพสิูจน์ หรอืแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอยีดใหค้รบถว้นทีแ่สดงถงึ
คุณค่าของผลงานนัน้ดว้ย  

การเผยแพร่      มหีลกัฐานการน าซอฟต์แวรไ์ปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ย่างแพรห่ลายต่อวงวชิาการ               
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
 
 
 
 
 



- ๖๙ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นงานทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอน ถูกตอ้ง เหมาะสมตามระเบยีบวธิวีจิยั            
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้ 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะห์ 
และน าเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษามาแลว้ และไดล้ขิสทิธิ ์

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งเป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวาง 
หรอืสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแพรห่ลายในระดบัชาต ิ

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิและใชง้านอย่างกวา้งขวาง
ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๖.๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม  
นิยาม ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ส่งผลใหเ้กดิประโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรม 

โดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ  
ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมน้ีตอ้งเป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้

ทางดา้นใดดา้นหนึ่งหรอืหลายดา้นเกีย่วกบั ชุมชน วถิชีวีติ ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม 
อาชพี  เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง คุณภาพชวีติ หรอืสุขภาพ หรอืเป็นผลงานที่
น าไปสู่การจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทางปัญญารปูแบบอื่นทีส่ามารถแสดงได้ 
เป็นทีป่ระจกัษ์ว่าสามารถใชแ้กปั้ญหาหรอืพฒันาสงัคม และก่อใหเ้กดิประโยชน์อยา่งชดัเจน 
หรอืสรา้งการเปลีย่นแปลงจากการตระหนักและการรบัรูปั้ญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

รปูแบบ      จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิาย/ ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า
เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มคีวามเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้และเกดิ
ความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรูห้รอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิาหนึ่ง
หรอืหลายสาขาวชิา และสามารถน าไปอา้งองิได้ โดยต้องปรากฏเป็นทีป่ระจกัษ์ในประเดน็
ต่อไปนี้ 

 การวเิคราะหส์ภาพการณ์ก่อนการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 การมสี่วนรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 
 การออกแบบหรอืพฒันาหรอืแนวคดิหรอืกระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนัน้ 
 ความรูห้รอืความเชีย่วชาญทีใ่ชใ้นการท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนัน้ 
 การคาดการณ์สิง่ทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้แลว้ 
 การประเมนิผลลพัธโ์ดยการตดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 การสรุปแนวทางการธ ารงรกัษาหรอืการน าไปขยายผลหรอืการปรบัปรงุพฒันา 

ทัง้นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ อาจแสดงหลกัฐานเพิม่เตมิอื่นๆ 
เกีย่วกบัผลงาน  เช่น  รปูภาพ หรอืการบนัทกึเป็นภาพยนตร ์หรอืแถบเสยีง หรอืวดีทีศัน์ 
จดหมายยนืยนัถงึผลประกอบการก าไรหรอืความเอือ้อ านวยจากหน่วยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน  หรอื ภาคประชาสงัคม ทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ประกอบการพจิารณาดว้ยกไ็ด้ 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม (ต่อ) 
การเผยแพร่      ใหม้กีารเผยแพร่โดยการจดัเวทนี าเสนอผลงานในพืน้ทีห่รอืการเปิดใหเ้ยีย่มชมพืน้ทีแ่ละ

จะตอ้งมกีารเผยแพรสู่่สาธารณชนอยา่งกวา้งขวางในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีส่อดคลอ้ง 
กบัผลงาน โดยการเผยแพร่นัน้จะตอ้งมกีารบนัทกึเป็นเอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร            
ทีส่ามารถใชอ้้างองิ หรอืศกึษาคน้ควา้ต่อไปได้ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความตอ้งการ          
โดยการมสี่วนรว่มของสงัคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครฐั หรอืบุคลากรภาคเอกชน  
มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะหค์วามรูท้ีส่ามารถแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจ
สถานการณ์  

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารถ่ายทอดผลงานทางวชิาการ  
จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์  หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาชุมชน 
สงัคม องคก์รภาครฐั  หรอืองคก์รภาคเอกชนนัน้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งสามารถน ามาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการแกไ้ข
ปัญหาหรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อยา่ง 
เป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาสงัคม องคก์รภาครฐั หรอืองคก์รภาคเอกชนอื่นได ้ 
หรอืก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงินโยบายในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A  และตอ้งส่งผลกระทบต่อสงัคมอย่างกวา้งขวาง  
เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์ร 
ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิเช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นตน้ 

หมายเหต ุ แนวทางการประเมนิผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ      
ประเมนิผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมโดยใชแ้นวทางในการประเมนิดงัต่อไปนี้ 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอื

สารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และ ขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ            

จากการตรวจสอบสภาพจรงิทีม่อียูใ่นพืน้ทีร่ว่มดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการฯ จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทน 
ใหไ้ปตรวจสอบแทนกไ็ด้ 

ทัง้นี้ ใหเ้น้นถงึการมสี่วนรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 
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๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๑ ต ารา 

นิยาม     งานวชิาการทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีนการสอนทัง้วชิา หรอืเป็นส่วนหนึ่งของวชิา ซึง่เกดิจาก
การน าขอ้คน้พบจากทฤษฎ ีจากงานวจิยัของผูข้อ หรอืความรูท้ีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ศกึษา 
มาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์รวบรวมและเรยีบเรยีง โดยมมีโนทศัน์ทีผู่เ้ขยีนก าหนดใหเ้ป็น
แกนกลาง ซึง่สมัพนัธก์บัมโนทศัน์ยอ่ยอื่นอยา่งเป็นระบบ มเีอกภาพสมัพนัธภาพและ 
สารตัถภาพตามหลกัการเขยีนทีด่ ีใชภ้าษาทีเ่ป็นมาตรฐานทางวชิาการ และใหค้วามรูใ้หม่
อนัเป็นความรูส้ าคญัทีม่ผีลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงต่อวงการวชิาการนัน้ ๆ 

เนื้อหาสาระของต าราตอ้งมคีวามทนัสมยัเมือ่พจิารณาถงึวนัทีผู่ข้อยืน่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ 
    ทัง้นี้ ผูข้อก าหนดต าแหน่งจะตอ้งระบุวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในหลกัสตูรทีใ่ชต้ าราเล่มทีเ่สนอขอ
ต าแหน่งทางวชิาการดว้ย 
    ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็น “ต ารา” นี้อาจไดร้บัการพฒันาขึน้จากเอกสารค าสอนจนถงึ
ระดบัทีม่คีวามสมบรูณ์ทีสุ่ด ซึง่ผูอ่้านอาจเป็นบุคคลอื่นทีม่ใิช่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ แต่สามารถ
อ่านและท าความเขา้ใจในสาระของต ารานัน้ดว้ยตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งเขา้ศกึษาในวชิานัน้ 
    หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน       
ไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นต าราไมไ่ด ้เวน้แต่จะมกีารพฒันาจนเหน็ไดช้ดัว่าเป็นต ารา 

รปูแบบ      เป็นรปูเล่มทีป่ระกอบดว้ยค าน า สารบญั เนื้อเรือ่ง การอธบิายหรอืการวเิคราะห ์การสรุป              
การอ้างองิ บรรณานุกรม และดชันีคน้ค า ทัง้นี้ควรมกีารอ้างองิแหล่งขอ้มลูทีท่นัสมยัและ
ครบถว้นสมบูรณ์ การอธบิายสาระส าคญัมคีวามชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มลู แผนภาพ ตวัอยา่ง 
หรอืกรณศีกึษาประกอบจนผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจในสาระส าคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ 

การเผยแพร ่     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
    ๑. การเผยแพร่ดว้ยวธิกีารตพีมิพ ์หรอื 
    ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ เช่น การเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม,  
e-learning, online learning  
    ๓. การเผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านกัพมิพซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั 
    การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอย่างกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรยีนการสอน
วชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเท่านัน้ จ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่งทีอ่าจแสดงการเผยแพร่ 
อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพร่ไดเ้ช่นกนั 
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๑. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๑ ต ารา (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

กรณีทีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของต าราแลว้ไม่อยูใ่นเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
การน าต ารานัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในต าราเพื่อน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม ่สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพต ารา 
ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง    

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นต าราทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั มแีนวคดิ 
และการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรู ้
หรอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ  
และมกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานทางวชิาการของผูข้อ  
ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน  

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมกีารกลัน่กรองและสอดแทรกองคค์วามรู้
ทีไ่ดจ้ากผลงานทางวชิาการของผูข้อ และไดร้บัการอา้งองิและใชส้อนอยา่งกวา้งขวาง 
ในวงวชิาการระดบัชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู  

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะหแ์ละสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) หรอืเสนอทฤษฎใีหม่ทางวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ

 
 



- ๗๔ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๒ หนังสือ 

นิยาม      งานวชิาการทีเ่กดิจากการคน้ควา้ศกึษาความรูใ้นเรื่องใดเรือ่งหนึ่งอยา่งรอบดา้นและ
ลกึซึง้ มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละเรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยมโนทศัน์หลกั 
ทีเ่ป็นแกนกลางและมโนทศัน์ยอ่ยทีส่มัพนัธก์นั มคีวามละเอยีดลกึซึง้ ใชภ้าษาทีเ่ป็น
มาตรฐานทางวชิาการ ใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้งเสรมิปัญญาความคดิและสรา้งความ
แขง็แกรง่ทางวชิาการใหแ้ก่สาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง เนื้อหาของหนงัสอื            
ไมจ่ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งหรอืเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสตูรหรอืของวชิาใดวชิาหนึ่ง             
ในหลกัสตูร และไม่จ าเป็นตอ้งน าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในวชิาใดวชิาหนึ่ง      
      เนื้อหาสาระของหนังสอืตอ้งมคีวามทนัสมยัเมือ่พจิารณาถงึวนัทีผู่ข้อยืน่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
      หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน 
ไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นหนงัสอืไมไ่ด้ 

รปูแบบ      เป็นรปูเล่มทีป่ระกอบดว้ย ค าน า สารบญั เนื้อเรือ่ง การวเิคราะห ์การสรปุ การอา้งองิ
บรรณานุกรม และดชันีคน้ค า ทีท่นัสมยัและครบถว้นสมบรูณ์ โดยอาจมขีอ้มลู แผนภาพ 
ตวัอยา่ง หรอืกรณศีกึษาประกอบดว้ยกไ็ด ้ตามรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้ 
     ๑. เป็นงานทีน่กัวชิาการเขยีนทัง้เล่ม (authored book)  คอืเอกสารทีผู่เ้ขยีนเรยีบเรยีง
ขึน้ทัง้เล่มอยา่งมเีอกภาพ มรีากฐานทางวชิาการทีม่ ัน่คง และใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้ง
เสรมิปัญญา ความคดิ และสรา้งความแขง็แกรง่ทางวชิาการ 

 ๒. เป็นงานวชิาการบางบทหรอืส่วนหน่ึงในหนงัสอืทีม่ผีูเ้ขยีนหลายคน (book chapter) 
โดยจะตอ้งมคีวามเป็นเอกภาพของเนื้อหาวชิาการ ซึง่ผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจ                
ในสาระส าคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ในแต่ละบท และเป็นงานศกึษาคน้ควา้อย่างมรีะบบ                    
มกีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิวีทิยาอนัเป็นทีย่อมรบัจนไดข้อ้สรุปทีท่ าใหเ้กดิ
ความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้กรณทีีใ่นแต่ละบทมผีูเ้ขยีนหลายคน
จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคนอยา่งชดัเจน   
          จ านวนบททีจ่ะน ามาแทนหนงัสอื ๑ เล่ม ตอ้งมจี านวนอย่างน้อย ๕ บท  
และมจี านวนหน้ารวมกนัแลว้ไมน้่อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนงัสอื 
ทัง้ ๕ บท จะตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกนัและอยูใ่นขอบขา่ยสาขาวชิาทีเ่สนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวชิาการ ทัง้นี้ อาจอยูใ่นหนงัสอืเล่มเดยีวกนัหรอืหลายเล่มกไ็ด ้และส าหรบัการประเมนิ
คุณภาพจะตอ้งประเมนิคุณภาพโดยรวมทัง้หมด 
 

 



- ๗๕ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๒ หนังสือ (ต่อ) 
การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 

โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
     ๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารตพีมิพ ์ 
     ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์อาท ิการเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม                
     ๓. การเผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านกัพมิพซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั 

การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะต้องเป็นไปอย่างกวา้งขวาง โดยจ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่ง 
ทีอ่าจแสดงการเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางได ้ แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวาง 
ในการเผยแพรไ่ดเ้ช่นกนั  

กรณีทีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของหนงัสอืแลว้ไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
การน าหนงัสอืนัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในหนงัสอืเพื่อน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม ่สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพหนงัสอืทีไ่ดร้บั
การปรบัปรงุแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง    

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นหนงัสอืทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์ มกีารบูรณาการ 
องคค์วามรูแ้ละแนวคดิทีท่นัสมยั มกีารน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
หรอืวชิาชพี 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารวเิคราะห ์ เสนอความรูห้รอืวธิกีาร 
ทีท่นัสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์ 
หรอืผลงานทางวชิาการของผูข้อ ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อวงวชิาการระดบัชาต ิ

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมกีารกลัน่กรองและสอดแทรกองคค์วามรู ้
ทีไ่ดจ้ากผลงานทางวชิาการของผูข้อ และไดร้บัการอา้งองิอยา่งกวา้งขวางต่อวงวชิาการ
ระดบันานาชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสูง 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะหแ์ละสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) หรอืทฤษฎใีหมท่างวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ
 

 



- ๗๖ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

นิยาม      งานเขยีนทางวชิาการซึง่มกีารก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอืวเิคราะห์ 
อยา่งชดัเจน ทัง้นี้ มกีารวเิคราะหป์ระเดน็ดงักล่าวตามหลกัวชิาการ โดยมกีารส ารวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวเิคราะหใ์นประเดน็นัน้ได ้อาจเป็นการน า
ความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลรอ้ยเรยีงเพื่อวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ โดยทีผู่เ้ขยีน
แสดงทศันะทางวชิาการของตนไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

รปูแบบ      ประกอบดว้ยการน าความทีแ่สดงเหตุผลหรอืทีม่าของประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอื
วเิคราะห ์กระบวนการอธบิายหรอืวเิคราะหแ์ละบทสรปุ มกีารอา้งองิและบรรณานุกรม 
ทีค่รบถว้นและสมบูรณ์  

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)            
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
     ๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความในวารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูที ่                  
ก.พ.อ. ก าหนด ทัง้นี้ วารสารทางวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพห์รอื                    
เป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
     ๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความในรปูแบบอื่นทีม่กีารบรรณาธกิาร 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ (Peer Reviewer) ประเมนิคุณภาพ  
     เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“บทความวชิาการ” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า “บทความวชิาการ” นัน้ 
มาแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการและใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “บทความวชิาการ” นัน้อกีครัง้หนึ่ง จะกระท าไมไ่ด ้ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีนื้อหาสาระทีว่เิคราะหม์าจากวงวชิาการ 
ทีถู่กตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั และมกีารอา้งองิอย่างเป็นระบบ มแีนวคดิและการน าเสนอ 
ทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารสงัเคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีาร 
ทีท่นัสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งไดร้บัการอา้งองิในฐานขอ้มลูอย่างกวา้งขวาง
ในระดบัชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะหแ์ละสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) ทางวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความความคดิและคน้ควา้ต่อเนื่อง เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบั            

ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาติ 



- ๗๗ - 
 

คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามวุฒกิารศกึษาใหม่   (ปี) 
คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามวุฒกิารศกึษาเดมิ   (ปี) (เดอืน) 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์                     

รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
---------------------------------- 

 
๗.  ตวัอย่างแนบท้าย 

 

กรณีได้รบัวฒิุเพ่ิมขึ้น 

การค านวณหาระยะเวลาทีต่้องด ารงต าแหน่งอาจารย ์กรณทีีม่กีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหส้งูขึน้ 

= ระยะเวลาทีย่งัขาดตามวุฒกิารศกึษาเดมิ   X   

 

หมายเหตุ   ใหแ้ปลงหน่วยระยะเวลาในการค านวณจากปีเป็นเดอืนก่อน 

ตวัอย่าง 
  นาย ก ไดร้บัวุฒปิรญิญาตร ีท าการสอนเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดอืน  ต่อมาลาศกึษาต่อและ
ไดร้บัวุฒปิรญิญาโทเพิม่ขึน้ และกลบัมาท าการสอนหลงัจากไดร้บัวุฒปิรญิญาโท ดงันัน้ นาย ก จะต้อง
ท าการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาโทอกีกีปี่ จงึจะขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยไ์ด ้

วิธีการค านวณดงัน้ี 

คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งปรญิญาตร ี  ๖ ปี =  ๗๒  เดอืน 
คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งปรญิญาโท   ๔ ปี =  ๔๘  เดอืน 
นาย ก ท าการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาตรมีาแลว้ ๒ ปี ๖ เดอืน = ๓๐  เดอืน 
ยงัขาดระยะเวลาทีต่อ้งท าการสอนตามวุฒปิรญิญาตร ี = ๗๒ - ๓๐   =  ๔๒  เดอืน 
ต่อมาเมือ่ไดร้บัวุฒปิรญิญาโทจะตอ้งท าการสอนอกี =  ๔๒ x   =  ๒๘  เดอืน 
 
ดงันัน้ นาย ก จะตอ้งท าการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาโทอกี = ๒ ปี ๔ เดอืน 
 

กรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

  หากจะลาศกึษาหรอืฝึกอบรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และประสงคจ์ะขอต าแหน่ง
ทางวชิาการก็ให้เสนอขอก่อนวนัที่ได้รบัอนุมตัใิห้ไปศกึษาหรอืฝึกอบรม และต้องเป็นการขอต าแหน่ง
โดยวธิปีกตเิท่านัน้ 

๔
๖ 



ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการใช้เกณฑ์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์มากขึ้น  และเตรียมความพร้อมของผู้ขอเสนอผลงานวิชาการในการจัดเตรียมผลงาน 
ให้สอดคล้องกับประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก.พ.อ.  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕  ของประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้แล้ว
และอยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ต่อไปจนแล้วเสร็จ    

ในวาระเริ่มแรก  อาจน าประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ฉบับนี้  มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอต าแหน่ง 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ทางวิชาการที่ยื่นขอระหว่างวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ได้   
แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ  และเมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว   
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ตามประกาศ  ก.พ.อ.  นี้” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุวิทย์  เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๓











































การขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
 

1.คุณสมบัติเบื้องต้นผู้ขอต าแหน่งวิชาการ 
1.1 การจบการศึกษา 
 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  6 ปี (ในการสอนรายวิชาสถาบันอุดมศึกษา) 
 จบการศึกษาระดับปริญญาโท  4 ปี (ในการสอนรายวิชาสถาบันอุดมศึกษา) 
 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  1 ปี (ในการสอนรายวิชาสถาบันอุดมศึกษา) 
1.2 มีผลประเมิน 

- การสอนในรายวิชาใดๆ 3 หน่วยกิต (ใบประเมินโดยคณะกรรมการ (คณะ/ ผู้เรียน)) 
- ผลงานต่างๆที่จะน าเสนอ (ใบประเมินโดยคณะกรรมการคณะ) 
ผลงาน 4 กลุ่ม  
1) วิจัย 2) ผลงาน ลษ.อ่ืน 10 ประเภท 3) รับใช้สังคม 4) ต ารา/ หนังสือ/ บทความวิชาการ 

1.3 กรอกประวัติส่วนตัว ผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ (แบบฟอร์ม กพว. ส านักวิชาการ) 
1.4 น าส่งเอกสาร ประกอบการสอน/ ค าสอน 5 ชุด (ต้องส่ง แต่ไม่นับเป็นผลงานในการขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. เกณฑ์ผลงานขั้นต่ าเพื่อขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ (ผล 4 ระดับ = ดีเด่น, ดีมาก, ดี, ไม่ผ่าน) 
 

ต าแหน่งวิชาการ ทางเลือกการส่งผลงาน วิธีที่ 1 ทางเลือกการส่งผลงาน วิธีที่ 2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Assistant 
Professor  
 
ผลงาน 2 ชิ้น ขั้นต่ า 
(ดี) 

1) วิจัย 2 เรื่อง(เผยแพร่)  
2) วิจัย 1 เรื่อง(เผยแพร่) +ลษ.อ่ืน 1 
3) วิจัย 1 เรื่อง(เผยแพร่) +รับใช้
สังคม1 
4) วิจัย 1 เรื่อง(เผยแพร่) +ต ารา/
หนังสือ1 

 
----- 

รองศาสตราจารย์  
Associate 
Professor  
 
 
ผลงาน 3 ชิ้นขั้นต่ า 
(ด)ี 

1) วิจัย 2 เรื่อง(เผยแพร่) +ต ารา/
หนังสือ1 
2) วิจัย 1 เรื่อง(เผยแพร่) +ลษ.อ่ืน 1 
+ ต ารา/ หนังสือ 1 
3) วิจัย 1 เรื่อง(เผยแพร่) +รับใช้
สังคม 1 + ต ารา/ หนังสือ 1 

1) วิจัย 3 (ดีมาก 2 ดี 1) 
2) วิจัย (ดีมาก 2) + ลษ.อ่ืน ดี 
3) วิจัย (ดีมาก 2) + รับใช้สังคม ดี 

ศาสตราจารย์ 
Professor  
วิธี 1 ผลงาน 6 ชิ้น 
ขั้นต่ า (ดีมาก) 
วิธี 2 ผลงาน 5 ชิ้น 
ขั้นต่ า (ดีเด่น) 

1) วิจัย 5 เรื่อง (เผยแพร่วารสาร
นานา ชาติ) + ต ารา/ หนังสือ 1 
2) วิจัย 1 เรื่อง (เผยแพร่วารสาร
นานาชาติ) + ลษ.อ่ืนนานาชาติหรือ
รับใช้สังคม รวมกัน 5 + ต ารา/ 
หนังสือ 1 

1) วิจัย 5 เรื่อง (เผยแพร่วารสาร 
นานาชาติ) 
2) วิจัย 1 เรื่อง (เผยแพร่วารสาร
นานาชาติ) + ลษ.อ่ืนนานาชาติ/ รับ
ใช้สังคม รวมกัน 5  

ศาสตราจารย์ 
(สายสังคม/ มนุษย์)  
วิธ1ี ผลงาน 4 ชิ้น 
ขั้นต่ า (ดีมาก) 
วิธ2ี ผลงาน 3 ชิ้น 
ขั้นต่ า (ดีเด่น)  

1) วิจัย 2 เรื่อง (เผยแพร่วารสาร
นานา ชาติ หรือ TCI1) + ต ารา/ 
หนังสือ 2 
2) วิจัย 1 เรื่อง (เผยแพร่วารสาร
นานา ชาติ หรือ TCI1) + ลษ.อ่ืน
นานาชาติหรือ รับใช้ สังคม รวมกัน 
2 + ต ารา/ หนังสือ 2 

1) วิจัย 3 เรื่อง (เผยแพร่วารสาร 
นานาชาติหรือ TCI1) 
2) วิจัย 1 เรื่อง (เผยแพร่วารสาร
นานา ชาติหรือ TCI1) หรือต ารา/ 
หนังสือ 1 + ลษ.อ่ืน/ รับใช้สังคม 
รวมกันอย่างน้อย 3 
3) ต ารา/ หนังสือ 3  

 
 



แนวทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
อาจารยอ์ดิศักดิ์ จ าปาทอง เรียบเรียง 
 

แนวทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เรียบเรียงมาจาก การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เตรียมความพร้อมในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2564 
เวลา 09.00-16.00 น.  ผ่านระบบ Google Meet จัดโดย ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น  และ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการ
ส านักวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
กรอบเนื้อหา 
 

1. ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

2. แนวปฏิบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
3. แนวปฏิบัติในการเสนอขอให้พิจารณากลั่นกรอง  
4. การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการ 

 
องค์ประกอบในการก าหนดต าแหน่งวิชาการ ประกอบด้วย 
 
1. คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปริญญาตรี ต้องเป็นอาจารย์มาแล้ว 6 ปี 
ปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์มาแล้ว 4 ปี 
ปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์มาแล้ว 1 ปี และพ้นการทดลองงานแล้ว 

 
1.2 รองศาสตราจารย์ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 2 ปี 

 
1.3 ศาสตราจารย์ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว 2 ปี 

 
2. การประเมินผลการสอน 
 

2.1 มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต ในระบบทวิภาค 

2.2 เสนอเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการประเมิน 



2.3 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันท าหน้าที่ประเมินผลการสอนตาม
ข้อบังคับของสภาสถาบัน 

2.4 กรณีที่สถาบันเห็นว่ามีระบบการประเมินผลการสอนของคณาจารย์ประจาปีที่ครอบคลุมประเด็น
ที่ก าหนดอาจใช้ระบบประเมินดังกล่าวแทนได้ 

2.5 อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ 
 
3. การประเมินผลงานทางวิชาการ จะพิจารณาจาก 
 

3.1 ประเภทของผลงานวิชาการ  
3.2 การเผยแพร่ 
3.3 การมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ 
3.4 ความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ 

 
4. วางแผนขอต าแหน่งวิชาการ ประกอบด้วยผลงานดังนี้ 
 

4.1 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
4.2 งานวิจัย 
4.3 หนังสือ/ตารา 
4.4 ผลงานใช้สังคมและอ่ืน ๆ 

 
สิ่งท่ีควรพิจารณา 
 

1. ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเดิมและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ก.อ.ก าหนด 

2. แหล่งเผยแพร่ทุกกรณี ต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

3. การก าหนดสาขาวิชาที่แต่งตั้งต้องสอดคล้องกับผลงานที่เสนอขอ โดยพิจารณาจาก 1) ภาระงาน
สอน 2) ผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอ 3) เป็นสาขาที่เป็นระบบสากล แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ ได้รับการ
ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชานั้น ๆ ไม่ใช่พิจารณาจาก 1) วุฒิการศึกษา/วิชาเอก/สาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา 2) ภาควิชา คณะ หลักสูตรที่สังกัด 

4. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกับที่เคยเสนอขอ หากมี
การน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอขอมาขออีกครั้ง ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยผู้ขอคนเดิมหรือคนใหม่ ให้ใช้ผลการ
พิจารณาเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วโดยไม่ต้องพิจารณาใหม่  เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัย โดยต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย 
 
 
 
 



5. จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 

5.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน 
ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า  1 ฉบับในลักษณะที่จะท าให้
เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานชิ้นใหม่ ไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานของตนโดยไม่อ้างอิง ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะ
ท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

5.2 ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ 
5.3 ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้อื่น 
5.4 ผลงานวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติ เสนอผลงานตาม

ความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังประโยชน์ส่วนตัวหรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ไม่
ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวงวิชาการ 

5.5 ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
5.6 หากมีการใช้ข้อมูลจากการท าวิจัยในคนหรือสัตว์ ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 
6. วันที่แต่งตั้ง 
 

6.1 วันที่สภารับเรื่อง = คุณสมบัติและผลงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่รับเรื่อง 
6.2 วันที่สภาได้รับผลงานฉบับปรับปรุง = กรณีที่มีการปรับปรุงผลงาน (ยกเว้นงานวิจัยและบทความ

วิชาการ) 
6.3 วันที่สภาได้รับผลงานเพ่ิมเติม = กรณีท่ีส่งผลงาน หลักฐานแหล่งอ้างอิง และหลักฐานความเป็นที่

ยอมรับในวงวิชาการเพ่ิมเติม 
6.4 วันที่สภาได้รับงานวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเผยแพร่แล้ว = กรณีงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการได้รับหนังสือรับรองจากบรรณาธิการวารสารว่าจะเผยแพร่ให้เมื่อใด ฉบับใด 
6.5 วันที่สภารับเรื่องและก่อนวันลาศึกษาต่อ = กรณียื่นขอแล้วและต่อมาได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 

หากคุณสมบัตแิละผลงานอยู่ในเกณฑ์โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 
6.6 วันที่สภารับเรื่องหรือได้รับผลงานฉบับปรับปรุง/เพ่ิมเติม = กรณียื่นขอไว้แล้วและต่อมาถึงก าหนด

เกษียณอายุ 
 
 



แนวทางการผลิตผลงานวิจัยใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ 
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

โดย ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ 1 ปี หลังจากประกาศ (1 พฤศจิกายน 2561) โดยสรุปดังนี้ 

สำหรับหลักการแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้มีความเข้มข้นมากขึ ้น แต่ยื ่นขอตำแหน่งได้เร็วขึ้น 
ตัวอย่างเช่น 

1) อายุงานการเป็นอาจารย์ โดยมีวุฒิปริญญาตรี 6 ปี ปริญญาโท 4 ปี และ ปริญญาเอก 1 ปี และ
พ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน (ขอได้เร็วขึ้นกว่าเดิม) 

2) ผลงานทางวิชาการ (เข้มขึ้นกว่าเดิม) 
ตำแหน่ง ผศ. ประกอบด้วย วิจัย 2 เรื่อง (ดี) หรือวิจัย 1 เรื่องและผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

1 รายการ (ดี) หรือวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง (ดี) หรือวิจัย 1 เรื่อง และตำราหรือ
หนังสือ  1 เล่ม (ดี) 

ตำแหน่ง รศ. ประกอบด้วย วิจัย 2 เรื่อง (ดี) หรือ วิจัย  1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน 1 รายการ (ดี) หรือ วิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการ รับใช้สังคม 1 เรื่อง และตำราหรือหนังสือ 1 เล่ม (ดี) 

ตำแหน่ง ศ. สำหรับการเสนอขอตำแหน่งในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ประกอบด้วย ตำรา
หรือหนังสือ 2 เล่ม และผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) หรือตำราหรือหนังสือ 2 เล่ม ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นหรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม 2 เรื่อง (ดีมาก) เป็นต้น (“ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2560 ,” 2561) 

จากมุมมองของผู้เขียนเทคนิคการผลิตผลงานวิจัยสำหรับการขอตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์การ
ประเมินตำแหน่งวิชาการแบบใหม่ ในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มีองค์ประกอบให้ผู้เสนอขอตำแหน่ง
ได้พิจารณา ดังนี ้

1. แสดงถึงความชำนาญและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ต้องเป็นงานวิจัยที่ลงลึกในศาสตร์ 
นั้น ๆ และตรงกับสาขาวิชาของผู้ขอ ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานได้ตรงกับ
สาขาวิชา โดยไม่ต้องขอผลงานเพ่ิมเติม 

2. มีระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกต้อง น่าเชื่อถือ ผู้เสนอขอตำแหน่งสามารถเลือกส่งผลงานได้ทั้ง 
งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3. ใช้การอ้างอิงที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลักใช้ตาม 
ระบบ APA (6th Edition) 

4. ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น โดยจรรณยาบรรณของนักวิจัย ไม่ควรคัดลอกผลงานทาง 
วิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ (Academic Plagiarism) 

5. หัวข้อน่าสนใจ ซึ่งได้มาจากการอ่านเอกสาร ตำรา และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ เช่น กรณีงานวิจัยสำหรับการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ การทบทวนวรรณกรรมจะช่วย
ให้เกิดประโยชน์ โดยทราบถึงช่องว่างและโอกาสที่จะต่อยอดความคิด รวมถึงมีความคิดริเริ่มเป็นผู้บุกเบิกใน
หัวข้อวิจัยใหม่ๆ ได้ 



6. วิจัยนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ หรือเกิดประเกิดประโยชน์กับสังคม 
7. เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ตามเกณฑ์ก.พ.อ. ผลงานวิจัย

การขอตำแหน่ง ผศ. และ รศ. เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ก็ได้ สำหรับการขอตำแหน่ง ศ. 
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ต้องเป็นฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (ทั้งนี้ผู ้ขอตำแหน่งสามารถดูผลการ
ประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้ใน  
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php) 
 



การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 
ดร.ธีร์ คันโททอง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

สำหรับการพัฒนาชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่สถานศึกษาในพื้นที่จะต้องให้ความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและเมื่อชุมชนเข้มแข็งสถานศึกษาก็เข้มแข็งตามไปด้วย ดังนั้นแล้วเข้าจัดการความรู้ของ
ชุมชนในส่วนของนักวิจัยเองก็จะจะต้องมีความเข้าใจในหลักการ วิธีการ กลุ่มผู้ ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึง
เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำไปสู่การจัดการความที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป สำหรับเนื้อหาสาระสำคัญที่จะขอกล่าวในที่นี้  เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักวิจัยทุก
ท่านได้นำไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไปนั้นประกอบไปด้วย 

1. การจัดการความรู้เพ่ือชุมชน (Knowledge Management) 
2. การสร้างความรู้การวิจัยเพื่อชุมชน 
3. กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
4. เครื่องมือของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

  
1. การจัดการความรู้เพื่อชุมชน (Knowledge Management) 
 

ในเบื้องต้นเราสามารถแบ่งความรู้ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
1.1 ความรู้ในตัวคน (Tacit) หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการสะสมความรู้ของแต่ละคนในเรื่องต่าง ๆ 

ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์หรือการอ่าน การเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ก็ได้ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนของการไหลเวียน
ความรู้อยู่ตลอดเวลาจึงจะทำให้เกิดความรู้ขึ้นใหม่เรื่อย ๆ ประกอบด้วยขั้น การใช้ความรู้ การสร้า งความรู้ 
และการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยทั้ง 3 องค์ประกอบนี้มีความสำคัญในทุกส่วนจึงจะทำให้เกิดเป็นพลวัตที่
ต่อเนื่องไปและก็จะทำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไป 

1.2 ความรู้ในเอกสาร (Explicit) หมายถึง ความรู้ที่มีการบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรในเอกสารต่าง ๆ 
เช่น บทความ งานวิจัย หนังสือ เป็นต้น ซึ่งก็จะต้องมีขั้นตอนพลวัตของความรู้จึงจะสามารถเพิ่มพูนและ
จัดระบบเพื่อการใช้งานความรู้ได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง ประกอบด้วย การตรวจสอบยืนยันความรู้ การ
จัดระบบความรู้ และการเก็บสะสมความรู้ โดยใน 3 องค์ประกอบนี้จะมีความสัมพันธ์กับความรู้ในตัวคน 
(Tacit) ด้วย 
 
2. การสร้างความรู้การวิจัยเพื่อชุมชน 
 

ในการจัดการความรู้นั้นผู้วิจัยจะต้องคำนึงถึงชุมชนเป็นสำคัญเนื่องจากความรู้นั้นจะต้องถูกย่อยให้
นำไปใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติโดยชุมชนเอง ดังนั้นการสร้างความรู้การวิจัยจึงต้องพิจารณาปัญหาของชุมชนเป็น
หลัก ซึ่งมีขั้นตอนประกอบด้วย 

2.1 โจทย์ต้องมาจากสถานการณ์ในชุมชนนั้น ๆ โดยที่ชุมชนนั้น ๆ จะต้องเป็น “เจ้าของปัญหา” เอง 
2.2 เจ้าของปัญหานั้น (ชุมชน) ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจาก การกำหนด

โจทย์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติการ การสรปุผลการวิจัย และการถอดบทการเรียนรู้ 
2.3 ต้องมีกรอบคิดทางวิชาการในการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

หรือหลายสาขา ในกระบวนการแก้ปัญหาของชุมชนนั้น ๆ 



2.4 มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงสิ้นสุด
งานและหลังสิ้นสุดงานก็ยังต้องติดตามผลต่ออีกด้วย 
 
3. กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) นั้นจะหมายถึง กลุ่มผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ หรือ
ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการทั้งทางบวกและทางลบ โดยต้องกำหนดตามความสำคัญหรือมี
อิทธิพล และมีความสนใจต่อปัญหานั้น ๆ ของชุมชน โดยการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
สามารถใส่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  
มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการสูง 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
ที่มีอิทธิพลมากและความสนใจน้อย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
ที่มีอิทธิพลมากและความสนใจมาก 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
ที่มีอิทธิพลน้อยและความสนใจน้อย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
ที่มีอิทธิพลน้อยและความสนใจมาก 

มีความสนใจต่อโครงการสูง 
  
4. เครื่องมือของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 

ในการจัดการความรู้นั้นจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชน โดยปกติ
แล้วการได้มาซึ่งข้อมูลจากชุมชนนั้นจะมีเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกใช้เครื่องมือเหล่าให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์และเป้าหมายของโครงการนั้นด้วย ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ผู้วิจัยขอรวบรวมและนำเสนอใน
เบื้องต้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

4.1 การระดมสมอง (Brain Storming) 
4.2 มุมมองใหม่ (Fresh Eye) 
4.3 การใช้กลุ่มคำสร้างสรรค์ (Random Word) 
4.4 ใบแสดงความคิด (Idea Card) 
4.5 การใช้ผังมโนทัศน์ (Concept Map) 
4.6 สนทนากลุ่ม (focus group) 
4.7 ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) 
4.8 แผนที่ความรู้ (Knowledge MAP) 
4.9 ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ (Demographics) 
4.10 เครื่องมือการตลาด 7P 
4.11 การถอดบทเรียน 
4.12 SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
4.13 คำถามสู่โอกาส เราจะทำอย่างไร (How can we?) และถ้าหาก (What if ?) 

 



จากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากชุมชนเหล่านี้ จะเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการความรู้อีกที โดยเครื่องมือเหล่านี้ยังได้ช่วยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเองอีกด้วย ดังนั ้นทั ้งการ การจัดการความรู ้ เพื ่อช ุมชน ( Knowledge 
Management) การสร้างความรู้การวิจัยเพื่อชุมชน กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ
เครื่องมือของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงมีส่วนสำคัญในการทำวิจัยชุมชนให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายของงานวิจัยและสามารถจัดการความรู้ซึ่งทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อ ย่างยั่งยืน
ต่อไป 



การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการด้านการรับใช้สังคม 
ดร.ธีร์ คันโททอง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

สำหรับทุกคนที่ เป็นอาจารย์สอนในระดับอุดศึกษาแล้วนั้น สิ่งที่ทุกคนจะทำพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา ก็คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยการทำวิจัย ซึ่งเป็นภารกิจที่จะต้องทำในทุกปีการศึกษาอยู่
แล้ว และจากงานวิจัยที่อาจารย์ทุกท่านต้องทำนั้น ไม่เพียงแค่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ แต่ผลงานวิชาการ
นั้นก็ยังสามารถนำมาขอตำแหน่งทางวิชาการได้เช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสำหรับอาจารย์ที่ได้ลงทุนลงแรงใน
การทำวิจัยนั่นเอง  
 
เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 
 การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นก็จะมีเส้นทางให้เลือกด้วยกันอยู่ 
4 เส้นทาง ได้แก่ 

1. ผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม รวมกัน 2 เรื่อง (คุณภาพดี) 
2. ผลงานตามข้อ 1 จำนวน 1 เรื่อง และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน จำนวน 1 รายการ 

(คุณภาพดี) 
3. ผลงานตามข้อ 1 จำนวน 1 เรื่อง และ ตำราหรือหนังสือ (คุณภาพดี) 
4. สำหรับกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขอตำแหน่งวิชาการอาจจะใช้เส้นทาง ดังนี้ 
 - ผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง (คุณภาพดี) หรือ 
 - ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จำนวน 1 เรื่อง (คุณภาพดี) หรือ 
 - ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม จำนวน 1 เรื่อง (คุณภาพดี) หรือ 
 - ตำราหรือหนังสือ (คุณภาพดี) 
   และ 
 - บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) 
ทั้งนี้ในการตัดสินนั้นจะตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 – 5 คน โดยใช้เสียงข้างมาก 

 
ประเภทของผลงานวิชาการ 

สำหรับผลงานวิชาการ สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1. งานวิจัย 
2. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน แบ่งเป็น 
 - ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 - ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 - ผลงานวิชาการเพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 - กรณีศึกษา (Case Study) 
 - งานแปล 
 - พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
 - ผลงานวิชาการสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 - สิทธิบัตร และ 



 - ซอฟต์แวร์ 
3. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
4. อ่ืน ๆ แบ่งเป็น 
 - ตำรา 
 - หนังสือ และ 
 - บทความวิชาการ 

 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

ความหมายของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
หมายถึง ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดย

ประจักษ์ต่อสาธารณะ 
โดยผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้น ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใด

ด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา
ในรูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม  และก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของ
ชุมชนนั้นได ้

ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการคุณภาพโดย

การมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือทำความเข้าใจสถานการณ์ มีการถ่ายทอดผลงานทาง
วิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นประจักษ์ หรือก่อให้เกิดพัฒนาชุมชน สังคม องค์กร 
ภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนนั้น 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และเพ่ิมเติม คือ ต้องสามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไข
ปัญหาหรือทำความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นประจักษ์หรือก่อให้เกิด
การพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 
ระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรมได ้  

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และเพ่ิมเติม คือ ต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
เช่น UNESCO WHO UNICFF เป็นต้น 

สำหรับการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการในด้านผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้นซึ่งเป็นหัวข้อในลำดับที่ 3 
ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ในปัจจุบันก็ได้มีการกำลังถูกผลักดันเพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านได้หันมามองและทำงานวิจัยที่
เป็นประโยชน์และส่งผลกระทบจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นประจักษ์ หรือก่อให้เกิดพัฒนา
ชุมชน สังคมนั้นได้อย่างแท้จริง 
 
กลุ่มสาขาวิชา (Discipline) 

สำหรับการเลือกความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์แต่ละท่านเพ่ือขอตำแหน่งวิชาการนั้น จาก
ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง



ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และจากประกาศ ก.พ.อ. ที่ ศธ 0๕0๙(๒)/ 
ว ๑0๗๖ ด้วยเรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของการขอตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” นั้น
ได้มีการกำหนดให้อาจารย์ทุกท่านต้องเลือกสาขาวิชา จากบัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชา (Discipline) และอนุ
สาขาวิชา (Sup-Discipline) ซึ่งมีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
รหัส  กลุ่มสาขาวิชา 
01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) 
11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
15 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) 
18 กลุ่มเทคโนโลยี (Technology) 
21 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medicine and Medical and Medical Sciences) 
25 กลุ่มการแพทย์อ่ืน (Other Medical Sciences) 
31 กลุ่มทันตแพทย์ศาสตร์ (Dentistry) 
33 กลุ่มเภสัชศาสตร์ (Pharmacy) 
35 กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) 
37 กลุ่มพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) 
39 กลุ่มสหเวชศาสตร์ (Allied Health) และเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology) 
41 กลุ่มสัตวแพทย์ศาสตร์ (Veterinary Medicine) 
51 กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture) 
53 กลุ่มวนศาสตร์ (Forestry) 
55 กลุ่มประมง (Fishery) 
61 กลุ่มสังคมศาสตร์ (Social Sciences) 
63 กลุ่มบรรณารักษศาสตร์ (Library Sciences) 
65 กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education) 
67 กลุ่มนิติศาสตร์ (Law) 
68 กลุ่มบัญชีและบริหารธุรกิจ (Accounting and Business Administration) 
71-80 กลุ่มมนุษยศาสตร์ (Humanities) 
81 กลุ่มวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) 
85 กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) 
91 กลุ่มอ่ืน ๆ (Other Disciplines) 

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียด สาขาวิชา และอนุสาขาวิชา เพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบในตอนท้าย และ
ขอตัวอย่างอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ในการที่จะขอตำแหน่งวิชาการนั้นก็จะต้องเลือกความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาของตนเอง โดยจะต้องระบสุาขาวิชาและอนุสาขาวิชา เช่น 610502 อธิบายได้ว่า กลุ่มสังคมศาสตร์ 
สายนิเทศศาสตร์ และเอกด้านการสื่อสาร ดังนี้ 
61  กลุ่มสังคมศาสตร์ (Social Sciences) 
  05 นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 
   01 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) 
   02 การสื่อสาร (Communication) 



   03 วารสารศาสตร์ (Journalism) 
   04 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
   05 ภาพยนตร์และภาพถ่าย (Motion Picture and Photograph) 
   06 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Radio and Television) 
   07 วาทวิทยา (Speech Communication) 
   08 วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร (Research Methodology in Communication) 
   09 สื่อสารการแสดง (Acting Communication) 
   10 การโฆษณา (Advertising) 
   11 นิเทศศาสตร์พัฒนาการ (Communication Development) 

 ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า KM นี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ทุกท่านที่สนใจที่อยากจะพัฒนาตนเอง
และพัฒนาต่อยอดความรู้จากการทำวิจัยต่าง ๆ และนำผลงานวิจัยนั้นไปขอตำแหน่งวิชาการต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. ประกาศการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง

สาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ : ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี: 
https://www.tsu.ac.th/UserFiles/18072018-6_general_personnel.pdf 

2. คู่มือการเขียนบทความเพ่ือการขอตำแหน่งวิชาการด้านรับใช้สังคม : ฟรีดาวน์โหลดเอกสารไดท้ี ่: 

http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/download/00065.pdf  
 
 

https://www.tsu.ac.th/UserFiles/18072018-6_general_personnel.pdf
http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/download/00065.pdf


 
 

KM เครื่องมือช่วยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชน (CBR) 
Logical Framework, Outcome Mapping และ Outcome Chain 

ดร.ธีร์ คันโททอง 
 

ก่อนที่นักวิจัยชุมชนจะจัดทำโครงการวิจัยเพ่ือชุมชนนั้น สิ่งแรกที่มีความสำคัญที่สุดคือ การลงพ้ืนที่เพ่ือ
ศึกษาปัญหาของชุมชนโดยต้องให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ซึ่งทั้งหมดนี้ชาวชุมชนควรได้เข้ามามี
ส่วนร่วมเพราะว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยตรง การใช้เครื่องมือเพ่ือช่วยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาหัวข้อวิจัยชุมชนนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเตรียมเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 
หรือ CBR ซึ่งเป็นรูปแบบโครงการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพ่ิมพลังทางปัญญาให้กับชาวบ้าน โดยการมีปฏิบัติการ
ให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่คิดถึงปัญหาของการวิจัย วิธีการวิจัย และสรุปผลการวิจัย ซึ่งชาวบ้านจะต้อง
เข้ามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการวิจัยเพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง หรือเรียกว่าเป็นงานวิจัยปฏิบัติการเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนหรือ วิจัยไทบ้านก็ได้ และในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นก่อนจัดทำโครงร่างโครงการวิจัย
ผู้เขียนขอแนะนำเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลนี้ 3 เครื่องมือด้วยกัน ได้แก่ Logical Framework (ตาราง
เหตุผลสัมพันธ์), Outcome Mapping (แผนที่ผลลัพธ์) และ Outcome Chain (ห่วงโซ่ผลลัพธ์) 
 
เครื่องมือทีช่่วยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชน หรือ CBR  

1. Logical Framework (ตารางเหตุผลสัมพันธ์) 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องเริ่มต้นจาก ต้นไม้แห่งปัญหาและสาเหตุ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างการมีส่วน

ร่วมของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจน ของปัญหาและสาเหตุ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา การเชื่อมโยง
ของปัญหาและสาเหตุ ชุมชนเห็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างความเข้าใจระหว่างผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม และยังสร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของทุกกลุ่มอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

ที่มา: https://www.facebook.com/moveworldtogether/photos/ 



 
 

จากภาพ ขั้นต้นที่ 1 คือ การกำหนดปัญหาใหญ่และสำคัญของชุมชน เช่น ขยะ , มลภาวะ, การเผาป่า 
เป็นต้น ซึ่งก็เปรียบได้กับลำต้นของต้นไม้ปัญหานั่นเอง 

ขั้นตอนที่ 2 คือ เมื่อกำหนดปัญหาใหญ่และสำคัญที่ชุมชนต้องการแก้ปัญหาได้แล้ว ก็เริ่มจากการหา
สาเหตุหลักของปัญหาขึ้นมามาก่อน ซึ่งจะต้องเป็นสาเหตุที่สำคัญๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาของชุมชน และสำคัญที่
ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ชุมชนต้องการแก้ไข โดยจะอาจจะมี 2-3 สาเหตุหลักๆ ที่สำคัญๆ เท่านั้น 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้สาเหตุหลักๆ ของปัญหาใหญ่แล้วก็ให้เจาะลึกลงไปของแต่ละสาเหตุหลักว่า มีสาเหตุ
ย่อยๆ อะไรอีกบ้าง ซ่ึงแต่ละสาเหตหุลกั อาจจะมีสาเหตุย่อยอีก 2-3 ข้อ 

ทั้งนี้ สาเหตุหลักและสาเหตุย่อย ก็เปรียบได้กับรากของต้นไม้ปัญหานั่นเอง 
ขั้นตอนที่ 4 การ Log Frame คือ การเชื่อมโยงระหว่าง สาเหตุหลัก ที่ส่งผลกระทบและการกำหนด

วิธีการแก้ปัญหาเป็นแผนกิจกรรมออกมา ดังตัวอย่างจากรูป 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ: แผนกิจกรรม 1 จะจัดทำขึ้นเพ่ือแก้สาเหตุของปัญหา 1 แต่แผนกิจกรรมหนึ่งแผน อาจจะ

แก้ปัญหาสาเหตุย่อยของปัญหาได้มากกว่า 1 สาเหตุก็ได้ 
ทั้งนี้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำ  Log Frame ก็คือ 

- Player หรือ ผู้พยายามแก้ไขปัญหา  จำนวน 3 กลุ่ม 
- Partner หรือ ภาคีท่ีทำงานร่วมกัน จำนวน 2 กลุ่ม 
- Output / Outcome และ Impact 

 
1.1 Player หรือ ผู้พยายามแก้ไขปัญหา จำนวน 3 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตยุ่อย 1 

สาเหตยุ่อย 2 

สาเหตยุ่อย 3 

สาเหตหุลกั 1 วิธีแก้ปัญหา 1 

แผนกิจกรรม 1 

แผนกิจกรรม 2 

แผนกิจกรรม 3 

Player 

A 

Player 

B 

Player 

C 

ผู้มีเจตนาดี อยากช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน 
(ไม่ไดรั้บผลโดยตรงจากปัญหานั้น) 

เช่น ฝ่าย CSR / มูลนิธิ / องคก์รไม่แสวงหาก าไร ฯลฯ 

ภาครัฐ ซ่ึงอาจดูเหมือนเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไข
ปัญหาในชุมชน 

อาจถูกมอบหมาย/มีหนา้ท่ีหลกัในการแกไ้ขปัญหาใน
ชุมชนอยูแ่ลว้ เช่น อบต. /  ต ารวจ /  ป่าไม ้ฯลฯ 

ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา 
เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียและไดรั้บผลกระทบ

โดยตรงจากปัญหาในชุมชน 



 
 

1.2 Partner หรือ ภาคีท่ีทำงานร่วมกัน จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 Output / Outcome และ Impact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง ตาราง Log Frame และ ตัวชี้วัด 

ผลในระดับต่างๆ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ การเก็บข้อมูล/หลักฐาน Partner (BP/SP) 
Impact    
Outcomes 1    
Outcomes 2    
กิจกรรม 1 ตัวชี้วัด/เกณฑ์ การเก็บข้อมูล/หลักฐาน Partner (BP/SP) 
1.1    
1.2    
กิจกรรม 2 ตัวชี้วัด/เกณฑ์ การเก็บข้อมูล/หลักฐาน Partner (BP/SP) 
1.1    
1.2    

 
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดต้องวัดผลได้จริง 

     : กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา 1 จะสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ได้ Outcomes 1 เป็นต้น 
 
 
 
 
 

ภาคีท่ัวไป/ภาคีเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Partner : SP) 

เป็นภาคท่ีีเขา้มาร่วมมือเป็นคร้ังคราว หรือ เป็นภาคีท่ีเรา
ไปขอความช่วยเหลือเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ภาคเีป้าหมาย 
(Boundary Partner : BP) 

เป็นภาคท่ีี CBR จะตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ  
เช่น อสม. มีภารกิจโดยตรงดา้นสุขภาพชุมชน/ 

กลุ่มแกนน าชุมชน/นกัพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ี  เป็นตน้ 

Output คือ ผลผลิต  
(ผลท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมแกไ้ขปัญหา) 

- เกินขึ้นในระยะส้ัน 
- ตั้งใจใหเ้กิดขึ้น 
- มีทรัพยากรให้ท างานอยา่งเตม็ท่ี 
- เกิดขึ้นไดร้ะหว่าง / เม่ือส้ินสุดโครงการ 

Outcome คือ ผลลัพธ์  
(ผลท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมแกไ้ขปัญหา) 
- เกินขึ้นในระยะกลาง หรือ ระยะยาว 
- ตั้งใจใหเ้กิดขึ้น 
- มีทรัพยากรให้ท างานอาจจะมีนอ้ย/ไม่มี 
- จ าเป็นตอ้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคี 

Impact คือ ผลกระทบ 
(ผลท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมแกไ้ขปัญหา) 
- เกิดขึ้นไดท้ั้งดา้น + / -  
- เกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา 
- ทรัพยากรในการท างานก็แลว้แต่ขีด
ความสามารถของผูท้  าโครงการ 
 



 
 

2. Outcome Mapping (แผนที่ผลลัพธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง ตาราง Outcome Mapping 

Actors Output Outcome Impact 
ทีมวิจัยชุมชน 
 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

BP 1  
(Boundary Partner ) 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

SP 1 
(Strategic Partner) 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

Outcome Mapping  
(แผนท่ีผลลพัธ์) 

1. ชุดของค่า Output / Outcome และ Impact 
 

2. จุดเด่น เนน้ Actor (บคุคล/กลุ่ม/หน่วยงาน/องคก์ร) 
 

ทีมวิจยัชุมชน 

BP อื่นๆ 

ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ 

3. เป็นห่วงโซ่ 
ผลลัพธ์ 3 ช้ัน 

1. Shorter  
(Expect to see) 

2. Intermediate  
(Like to see) 

3. Longer 
(Love to see) 

ตนเอง: เกิดความรู้ (K) , เกิดทศันคติ (A) 

ตนเอง: เกิดการกระท า (P) 

ผู้อ่ืน: เกิดแผน/นโยบาย (K-A-P) 



 
 

 
 
3. Outcome Chain (ห่วงโซ่ผลลัพธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้เครื่องมือทั้ง 3 เครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลถึงปัญหาของชุมชนที่แท้จริงซึ่งเกิดจากการมีส่วน

ร่วมของชาวชุมชนเอง และจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อชุมชน (CBR) เพ่ือเสนอของบประมาณ
จากภายนอกต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 

1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

 
          

 
  
 

 
 
 
 
2. รับฟังการอบรมเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/cmusecenter/videos/231538668190881 

Output คือ ผลผลิต  
(ผลท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมแกไ้ขปัญหา) 
- เกินขึ้นในระยะสั้น 
- ตั้งใจให้เกิดขึ้น 
- มีทรัพยากรให้ท างานอย่างเต็มท่ี 
- เกิดขึ้นไดร้ะหว่าง / เมื่อส้ินสุดโครงการ 

Outcome คือ ผลลัพธ์  
(ผลท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมแกไ้ข

ปัญหา) 
- เกินขึ้นในระยะกลาง หรือ ระยะยาว 
- ตั้งใจให้เกิดขึ้น 
- มีทรัพยากรให้ท างานอาจจะมีน้อย/ไม่มี 
- จ าเป็นตอ้งแสวงหาความร่วมมือจาก
ภาคี 

Impact คือ ผลกระทบ 
(ผลท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมแกไ้ขปัญหา) 
- เกิดขึ้นไดท้ั้งดา้น + / -  
- เกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา 
- ทรัพยากรในการท างานก็แลว้แต่ขีด
ความสามารถของผูท้  าโครงการ 
 

1 

2 

3 

https://www.facebook.com/cmusecenter/videos/231538668190881


การเตรียมบทความเพื่อเสนอการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
โดย ดร.ธีร์ คันโททอง 

 
ความสำคัญการตีพิมพ์บทความสำหรับอาจารย์ 
 การตีพิมพ์บทความสำหรับผู้ที ่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนั้นมีความสำคัญมาก ซึ่ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงศึกษาธิการในอดีตจึงได้
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศทั้งสองฉบับนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า อาจารย์ทุก
ท่านควรจะต้องมีการตีพิมพ์บทความเพื่อใช้ประกอบการดูแลหลักสูตรและพัฒนาตนเองในการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดบางส่วนดังนี้ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๘ ข้อที่ ๑๐. จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 

๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
ผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ดำเนินการ ดังนี้ 

๕.๑ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์ 
และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ 
  ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์ 
และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ 

ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์ 
และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยสถาบัน
นั้น ๆ 

๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 



  (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 
  (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง หรือ 

(๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เล่ม 
สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร ์และ

มนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมหรือ
บทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได ้

๕.๒ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ขอต้องดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติ

หน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
  ๕.๒.๒ ผลการสอน ให้นําความในข้อ ๕.๑.๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องมีความชํานาญ
พิเศษในการสอน 

๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี  และมีปริมาณอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
   (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

(๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง และ 
   (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ และมีปริมาณอย่างนอ้ย 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และมี
คุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ 

(๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน 
ลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 
   (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้
สังคมซึ่งมีคุณภาพดี 

สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางส ังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เล่ม  
และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได ้
  การนำงานว ิจ ัยหร ืองานใด ๆ ที ่ทำเป ็นส ่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื ่อร ับปร ิญญา
ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือสำเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทำมิได้ 
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทำการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ



ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่
เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 
 ดังนั้นแล้วการตีพิมพ์บทความจึงเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญที่อาจารย์ทุกท่านจะต้อง
พัฒนาตนเองซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรและตนเองต่อไป 
 จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ 
วันที่ 14 กันยายน 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีรศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์ Ph.D., Dip. 
APMSN คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ซึ่งก็ได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรม
เกิดความรู้และความเข้าใจในการเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์เป็นอย่างยิ่งซึ ่งมีสาระสำคัญที่
พอจะสรุปได้ดังนี ้
 
การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ 

ประการแรก ต้องตอบคำถามก่อนว่า ทำไมต้องเผยแพร่บทความด้วย? 
1. แบ่งปันความคิดและความเชี่ยวชาญ โดยปกติแล้วมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงหรือ 

เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
2. ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี 
3. ผลการวิจัยจะเป็นการแจ้งหรือมีผลต่อนโยบายสาธารณะของรัฐได้ 
4. การนำไปใช้เพื่อการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
5. ก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
6. พัฒนาของตัวเองด้านความรู้และทักษะ 
 
ประการที่สอง เราควรมีวิธีการเขียนบทความอย่างไร? 
1. การจัดสรรเวลาในการเขียน เราต้องปกป้องเวลาเขียนของคุณอย่างไร้ความปรานี 
2. ความลับของความสำเร็จในการเขียนบทความ คือ ความสม่ำเสมอไม่ใช่จำนวนวันหรือ

จำนวนชั่วโมง 
3. มีความต่อเนื่องและตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับการเขียนในแต่ละวัน 
 
ประการที่สาม การเลือกวารสารอย่างไรให้เหมาะสมกับบทความ ซึ่งต้องพิจารณา

อะไรบ้าง? 
1. ใครเป็นผู้อ่าน หมายถึง เราเขียนบทความที่ต้องการให้ใครได้อ่าน วารสารแต่ละวารสาร

ก็จะผู้ที่สนใจอ่านแตกต่างกันไป 
2. บทความที่เราเขียนตรงกับ Aim & scope ของวารสารที่จะตีพิมพ์หรือไม ่
3. วารสารนั้นตีพิมพ์ตรงกับประเภทของบทความท่ีเราเขียนหรือไม่ 
4. ดูคำแนะนำหรือเก่ียวกับการตีพิมพ์ของวารสารที่เลือก หรือ author guideline 



5. พิจารณาค่า Impact factor (IF) ด้วยว่ามีค่าเท่าไหร่ 
6. วารสารมี peer-reviewed ด้วยหรือไม่และพิจารณาลักษณะของ reviewer ด้วย 
7. ใครหรือหน่วยงานใดเป็น editorial board 
8. วารสารนั้นอยู่ในฐานข้อมูลอะไร 

 
การพิจารณาค่า Impact factor และฐานข้อมูลของวารสารเพื่อตีพิมพ์ 

1. ดัชนีชี้วัดชนิดต่าง ๆ ของวารสาร (Journal Metrics) 
1.1 ค่า Impact factor หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการ

อ้างอิงในปีปัจจุบัน หลังจากท่ีตีพิมพ์ไปแล้ว 2 ปี 
1.2 ค่า 5-year Impact factor หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้น

ได้รับการอ้างอิงในปีปัจจุบัน หลังจากท่ีตีพิมพ์ไปแล้ว 5 ปี 
1.3 ค่า Immediacy Index หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับ

การอ้างอิงภายในปีเดียวกัน กับปีพิมพ์ (วัดความเร็วของการถูกอ้างอิง) 
 

2. ค่า Impact factor คือ 
เป็นค่าที่ใช้วัดและจัดอันดับวารสารทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science 

(WOS) ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 3 ฐานข้อมูล ไดแ้ก่  
- ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) Expanded 
- ฐานข้อมูล Social Science Citation Index (SSCI) และ 
- ฐานข้อมูล Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 
 
3. ค่าควอไทล์ (Q) คือ 
เป็นดัชนีอีกชนิดหนึ่งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เป็นการนำวารสารที่อยู่ในกลุ่ม

สาขาวิชานี้มาเรียงลำดับตามค่า Impact factor จากน้อยไปหามาก และสามารถแบ่งวารสาร
ออกเป็น 4 กลุ่มเท่า ๆ กัน คือ กลุ่ม Q1, Q2, Q3, และ Q4 

Q4 = เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 25 
Q3 = เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่ระหว่างเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และค่ามัธยฐาน (median) 
Q2 = เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่ระหว่างค่ามัธยฐาน (median) และเปอรเ์ซ็นไทล์ที่ 75 
Q1 = เป็นควอไทล์สูงสุด เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่เหนือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 
 
4. ค่า SJR และค่าควอไทล์ (Q) คือ 
SJR ย่อมาจาก SCImago journal rank ให้บริการฟรีบนเว็บไซต์ SCImago Journal & 

Country Rank (http://www.scimagojr.com) เป็นดัชนีที่ครอบคลุมบทความวารสารสาขาวิชา 



ต่าง ๆ จำนวนกว่า 18,000 ชื่อจากฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier ซึ่งจะมีการใช้วิธีใน
การคำนวณหาค่า SJR ทีแ่ตกต่างจากการคำนวณหาค่า Impact factor กล่าวคือ การคำนวนณจะ
อาศัยหลักการอัลกอริทึมของ Google PageRank โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ 

1) สาขาวิชาและชื่อเสียงของวารสารมีผลโดยตรงต่อจำนวนการอ้างอิง 
2) มีการ Normalize หรือปรับค่าการอ้างอิงวารสารตามสาขา 
3) วารสารที่ได้รับการอ้างอิงจากวารสารที่มีค่า SJR สูงอยู่แล้วจะมีผลทำให้วารสารนั้นมี

ค่า SJR สูงตามไปด้วย 
ปัจจุบัน SJR ได้เร ิ ่มมีความสำคัญในประเทศไทย เมื ่อ สมศ. หรือสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
งานวิจัยที่ตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยให้น้ำหนักคุณภาพ
ของวารสารตามค่าควอไทล์ Q1, Q2, Q3, Q4 จากฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารของ SJR 
 
การเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์ 

ควรพิจารณาวารสารที่เหมาะสมกับบทความของเรานั้น ควรพิจารณาค่า Impact factor 
เป็นส่วนประกอบสำคัญเพราะจะเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของวารสาร ซึ่งวัดจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่
บทความในวารสารนั้นจะได้รับการอ้างอิงในแต่ละปีและยังมีผลต่อคะแนนในการใช้ประกอบการ
ประกันคุณภาพ (QA) ของหลักสูตรอีกด้วย 
 
เคล็ดลับ 5 อย่างของการเขียนเพื่อเผยแพร่ในเชิงปฏิบัติ 

1. การเลือกชื่อเรื่องท่ีดี 
 - ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน? 
 - ทำให้ชัดเจนว่าบทความนี้เก่ียวกับอะไร? 
 - สั้นที่สุดโดยไม่สูญเสียข้อความ? 
 - แนวคิดหลักการวางไว้ที่จุดเริ่มต้น 

2. คำสำคัญ ส่วนสำคัญของการค้นหาบทความ 
 - คำหลักติดแท็กบทความของคุณในวรรณกรรมค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหาและดัชนี 
 - ผู้เขียนเลือกคำสำคัญที่ส่ง (ปกติ 5-8 คำ / วลี) 
 - ตรวจสอบ National Library of Medicine -Medical หัวเรื่อง (MeSHterms) สำหรับ
มาตรฐานตัวอธิบาย (https://meshb.nlm.nih.gov) 

- เลือกคำหลักที่เหมาะสม แต่ไม่ซ้ำซ้อนกับชื่อเรื่อง 
3. บทคัดย่อ (ส่วนทีส่ำคัญมาก) 

 - เป็นการให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการทำความเข้าใจในสิ่งที่ทำและวิธีการดำเนินงาน
ของบทความ 



 - ต้องมีข้อมูลสำคัญครบทุกประเด็น (เช่น ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ ขนาดหรือตัวแปร 
ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย) 
 - บทคัดย่อโดยทั่วไปควรใช้คำประมาณ 250-350 คำ 
 - ต้องมเีนื้อหาครบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ 
 - ควรระวังข้อมูลที่เกินความจำเป็น 
 - ควรมีข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย 
 - ควรระวังข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ การสะกดคำ หรือเครื่องหมายวรรคตอน 

4. เขียนซับซ้อนข้อมูลในเงื่อนไขที่ต้องเข้าใจง่าย ๆ 
 - บทความที่ดีท่ีสุด คือ บทความที่มีความซับซ้อนข้อมูลในรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจได้
ง่าย ๆ 
 - ผู้อ่านกับประเภทของข้อมูลในบทความนั้น ควรที่จะคล้ายคลึงกันและตรงตามความ
สนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 - การเขียนบทความนั้นเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้และต้องใช้การปฏิบัติ 

5. ตั้งเป้าให้สูงคาดว่าจะมีการแก้ไข 
 - การแก้ไขตามเพ่ือนที่มีคุณภาพสูงตรวจสอบผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งที่สุด 
 - วารสารที่มีคุณภาพสูงสุดมักจะให้การทบทวนโดยเพ่ือนที่มีประโยชน์ที่สุดโดยไม่คำนึงถึง
ของการตัดสินใจของกองบรรณาธิการ 
 
เอกสารอ้างอิง 
รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์ Ph.D., Dip. APMSN คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ค้นหา
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การเขียนรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ ์
 
อาจารย์อดิศักดิ์ จ าปาทอง เรียบเรียง 
 

เมื่อได้ด ำเนินกำรวิจัยจนเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนสุดท้ำยคือ กำรเขียนรำยงำนวิจัย กำรเขียนรำยงำน
หมำยถึง กำรเสนอผลงำนที่ได้ศึกษำ ค้นคว้ำมำแล้ว และได้พบควำมจริง หรือได้รับควำมรู้ใหม่ ๆ ประกำร
ใดบ้ำง กำรรำยงำนเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้อ่ืนได้รู้ว่ำ ในกำรท ำวิจัยนั้น มีปัญหำอะไร และมีประโยชน์อย่ำงไร
แทนกำรที่จะต้องไปศึกษำใหม่ทั้งหมด 

กำรเขียนรำยงำนนั้นแตกต่ำงจำกกำรเขียนเรียงควำม หรือบทควำมเพ่ือแสดงควำมคิดเห็น แต่กำร
เขียนรำยงำนกำรวิจัยนั้นจะต้องเป็นไปตำมระเบียบปฎิบัติของกำรวิจัย เป็นกำรเตรียมกำร และเผยแพร่
ผลงำนวิจัย เพ่ือให้ผู้สนใจอื่น ๆ ศึกษำหรือท ำซ้ ำได้ กำรเขียนวิจัยจะต้องเขียนตำมรูปแบบ ใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย 
ถูกต้อง และรวบรวมอย่ำงมีระบบ ดังนั้น กำรเขียนรำยงำนวิจัยจึงควรเขียนบรรยำยตำมข้อเท็จจริง ตำมที่ได้
ศึกษำมำ โดยกำรใช้ภำษำง่ำย ๆ และตรงไปตรงมำ มีกำรล ำดับเหตุกำรณ์ และกระบวนกำรอย่ำงชัดเจน 
ข้อควำมนั้น ๆ จะต้องสำมำรถท ำให้ผู้อ่ำนเห็นภำพได้อย่ำงชัดเจน 

กำรเขียนรำยงำนวิจัยนั้น เป็นกำรเขียนอย่ำงมีแบบแผนที่เป็นสำกลนิยม ซึ่งผู้เขียนจะต้องใช้เวลำ
ศึกษำให้เข้ำใจเป็นอย่ำงดี และท ำได้ถูกต้อง มีรำยละเอียดปลีกย่อยที่เป็นกฎเกณฑ์ของกำรท ำวิจัย เช่น กำร
ก ำหนดบท กำรย่อหน้ำ กำรเว้นขอบ กำรเขียนตำรำง กำรอ้ำงอิง กำรเขียนเชิงอรรถ และกำรใช้กำรอ้ำงอิง
อย่ำงมีเหตุผล และเป็นระบบมีกำรวิจำรณ์ วิเครำะห์ และเสนอแนะ และน ำเสนอผลกำรวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้อง
พิจำรณำว่ำจะเขียนรำยงำน และส ำเสนอผลในรูปแบบใด ที่จะท ำให้งำนวิจัยนั้นน่ำสนใจมำกที่สุด และท ำให้
ผู้อ่ืน หรือผู้สนใจอ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย ควำมจริงแล้ววิธีกำรเขียนรำยงำนวิจัยนั้น สำมำรถเขียนได้หลำยวิธีสุด
แล้วแต่ว่ำผู้วิจัยจะก ำหนดออกมำในลักษณะใด อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้นว่ำรูปแบบ และโครงสร้ำง ของกำรเขียน
ในแต่ละบุคคล และแต่ละสถำบันจะแตกต่ำงกันตำมควำมนิยม แต่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีมำตรฐำนร่วมกันอยู่
บ้ำง ซึ่งผู้วิจัยจะต้องพิจำรณำว่ำจะเขียนรำยงำน และน ำเสนอผลในรูปแบบใด ที่จะท ำให้งำนวิจัยนั้นน่ำสนใจ
มำกที่สุด และท ำให้ผู้อ่ืน หรือผู้สนใจอ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย ควำมจริงแล้ววิธีกำรเขียนงำนวิจัยนั้น สำมำรถเขียนได้
หลำยวิธีสุดแล้วแต่ว่ำ ผู้วิจัยจะก ำหนดออกมำในลักษณะใด อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้นว่ำรูปแบบ และโครงสร้ำงของ
กำรเขียนในแต่ละบุคคล และแต่ละสถำบัน 

โดยทั่วไปจะยึดตำมหลักสำกลว่ำ ส่วนประกอบของรำยงำนกำรวิจัยแบบฉบับสมบูรณ์ มักจะ
ประกอบด้วยส่วนส ำคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 

 
1. ส่วนน า 

ส่วนน ำเป็นส่วนที่ให้รำยละเอียดก่อนที่จะเข้ำสู่ส่วนของเนื้อควำม ซึ่งประกอบด้วย 
1.1 ปกนอก เป็นส่วนแสดงรำยละเอียดของชื่อเรื่องงำนวิจัย ชื่อผู้วิจัย สถำนที่ท ำวิจัย และปีที่ท ำวิจัย 
1.2 ปกใน แสดงรำยละเอียดเหมือนกับปกนอกทุกประกำร 
1.3 หน้ำอนุมัติ (เฉพำะวิทยำนิพนธ์/ กำรค้นคว้ำอิสระ) เป็นส่วนแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรอนุมัติ

ให้งำนวิจัยที่เป็นวิทยำนิพนธ์/ กำรค้นคว้ำอิสระเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ในหน้ำนี้จะมีคณะกรรมกำรควบคุม
กำรท ำวิทยำนิพนธ์/ กำรค้นคว้ำอิสระ และคณะกรรมกำรสอบ ปรำกฏชื่อพร้อมลำยเซ็น 



1.4 ค ำน ำ หรือกิตติกรรมประกำศ เป็นส่วนแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือ
ในกำรท ำวิทยำนิพนธ์/ กำรค้นคว้ำอิสระ โดยทั่วไปกำรเขียนค ำน ำ หรือกิตติกรรมประกำศ ผู้วิจัยควรขอบคุณผู้
ที่มีส่วนช่วยเหลือในกำรท ำวิจัยตำมล ำดับควำมส ำคัญจำกมำกไปน้อย 

1.5 บทคัดย่อ เป็นส่วนแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ชื่อที่ปรึกษำ (ถ้ำมี) แหล่งทุน (ถ้ำ
มี) วัตถุประสงค์กำรวิจัย วิธีด ำเนินกำรวิจัยแบบย่อ และผลของกำรวิจัยซึ่งส่วนใหญ่จะเขียนประมำณ 1–2 
หน้ำ และต้องเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษประกอบกัน 

1.6 สำรบัญ สำรบัญตำรำง และสำรบัญภำพประกอบ เป็นส่วนแสดงรำยละเอียดของหัวข้อเนื้อหำ 
ตำรำง และภำพประกอบ พร้อมกับมีกำรระบุหมำยเลขหน้ำที่มีหัวเรื่อง ตำรำง และภำพประกอบเหล่ำนี้
ปรำกฏอยู ่

1.7 อักษรย่อและสัญลักษณ์ เป็นส่วนแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับอักษรย่อและสัญลักษณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ใน
กำรวิจัย  

อย่ำงไรก็ตำม หำกอักษรย่อและสัญลักษณ์ท่ีใช้ในกำรวิจัยเหล่ำนี้ไม่ปรำกฏในส่วนบทที่ 1 (บทน ำ) บท
ที่ 2 (เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง) และบทที่ 3 (วิธีด ำเนินกำร) ผู้วิจัยอำจน ำอักษรย่อและสัญลักษณ์ท่ีช่วย
ในกำรแปลผลกำรวิจัยไปไว้ในบทที่ 4 ก่อนแสดงเนื้อหำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ก็ได้ 

 
2. ส่วนเนื้อความ 

ส่วนเนื้อควำมเป็นส่วนส ำคัญที่ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรท ำวิจัยทั้งหมด โดยส่วนใหญ่งำนวิจัยจะ
แบ่งเป็น 5 บท ดังนี้ 

 
2.1 บทที่ 1 บทน ำ จะแสดงรำยละเอียดตำมหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 
2.1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ เป็นส่วนที่แสดงต้นตอของปัญหำในกำรวิจัยว่ำเกิดจำก

อะไร โดยอำจจะเขียนจำกมุมกว้ำงไปสู่มุมที่แคบลง เขียนอย่ำงสมเหตุสมผล และส ำคัญที่สุด ควรใช้ภำษำที่
เข้ำใจง่ำย 

2.1.2 วัตถุประสงค์ หรือควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย เป็นส่วนที่บอกวัตถุประสงค์ว่ำงำนวิจัยเรื่องนี้
ต้องกำรศกึษำอะไร 

2.1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย เป็นส่วนแสดงขอบเขตของประชำกร และขอบเขตของเนื้อหำหรือตัวแปร
ที่เรำสนใจศึกษำ 

2.1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ำมี) เป็นส่วนที่แสดงควำมเชื่อ แนวคิด และทฤษฎีที่น ำมำใช้ในกำรท ำวิจัย
ครั้งนี ้

2.1.5 สมมติฐำน (ถ้ำมี) เป็นส่วนที่แสดงว่ำ ก่อนลงมือปฏิบัติกำรวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้คำดเดำค ำตอบกำร
วิจัยไว้ว่ำอย่ำงไร ถ้ำงำนวิจัยเป็นงำนเชิงเปรียบเทียบ เชิงหำควำมสัมพันธ์/ สำเหตุ จ ำเป็นที่ผู้วิจัยจะต้อง
ก ำหนดสมมติฐำนไว้ล่วงหน้ำ แต่หำกเป็นงำนวิจัยเชิงส ำรวจผู้วิจัย ก็ไม่จ ำเป็นต้องใส่สมมติฐำน 

2.1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ เป็นส่วนที่แสดงกำรอธิบำยศัพท์บำงค ำที่ใช้กับงำนวิจัยเรื่องนี้ โดยทั่วไปจะ
เป็นศัพท์เฉพำะสำขำวิชำที่ผู้อื่นไม่ค่อยรู้จัก หรือเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพำะในกำรวิจัยเรื่องนี้ 

2.1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย เป็นส่วนที่แสดงประโยชน์ที่ได้จำกงำนวิจัย เรื่ องนี้ ประโยชน์ที่
ได้รับจำกกำรวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (ก) ประโยชน์ในเชิงวิชำกำร คือ ประโยชน์ที่ได้ค้นพบจำกกำรท ำวิจัย
เรื่องนี้ ซึ่งสำมำรถดูได้จำกวัตถุประสงค์ของงำนวิจัยว่ำ เรำได้องค์ควำมรู้อะไรบ้ำง และ (ข) ประโยชน์ในกำร
น ำไปใช้ คือ ประโยชน์ส ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องว่ำจะน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในด้ำนใดบ้ำง 



 
2.2 บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
เป็นส่วนที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในเนื้อหำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยเรื่องนี้ 

ส่วนใหญ่ในกำรเขียนจะเขียนส่วนที่เป็นแนวคิดและทฤษฎีก่อน แล้วจึงตำมด้วยส่วนที่เป็นงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรท ำวิจัยเรื่องนี้ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเขียนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง หัวข้อต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้ต้องสัมพันธ์กับ
งำนวิจัย ผู้วิจัยควรเขียนในแนวกำรวิเครำะห์สังเครำะห์โดยในกำรเขียนต้องมีกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำและเขียน
กำรอ้ำงอิงที่ถูกต้องตำมหลักกำรเขียนกำรอ้ำงอิง และควรใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย ๆ 

 
2.3 บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
เป็นส่วนที่แสดงรำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรวิจัยตำมหัวข้อต่อไปนี้ 
2.3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง/ แหล่งข้อมูล เป็นส่วนแสดงรำยละเอียดว่ำ ประชำกรที่ใช้ในกำร

วิจัยครั้งนี้หมำยถึงใครบ้ำง ขอบเขตถึงไหน หำกมีกำรใช้กลุ่มตัวอย่ำงต้องแสดงว่ำได้กลุ่มตัวอย่ำงมำโดยกำรสุ่ม
แบบใด และมีจ ำนวนหน่วยตัวอย่ำงเท่ำไร และต้องพิจำรณำว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้สำมำรถให้ข้อมูลตำมตัวแปร 
หรือวัตถุประสงค์ที่สนใจศึกษำครบทั้งหมดหรือยัง 

2.3.2 เครือ่งมือในกำรวิจัย เป็นส่วนแสดงรำยละเอียดว่ำมีเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยกี่ชนิด แต่ละชนิดมี
ลักษณะเป็นอย่ ำงไร มีวิ ธีกำรด ำ เนินกำรสร้ำงอย่ ำงไร มีกำรหำคุณภำพและได้ผลเป็นอย่ ำงไร 
อย่ำงไรก็ตำม เครื่องมือในกำรวิจัยผู้วิจัยอำจใช้วิธียืมจำกงำนวิจัยอ่ืนที่มีกำรสร้ำงและมีคุณภำพมำใช้ใน
งำนวิจัยได้ โดยอำจมีกำรหำคุณภำพซ้ ำอีกครั้งก่อนน ำไปรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป 

2.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นส่วนแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูลว่ำ ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลในแต่ละขั้นตอนอย่ำงไร ในแต่ละขั้นตอนใช้เครื่องมือชุดไหนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และใคร
เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งกำรรวบรวมข้อมูลต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรศึกษำทั้งหมดด้วย 

2.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ เป็นส่วนแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมด
ในกำรท ำวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยอำจแบ่งกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้เป็น 2 ส่วน คือ (ก) กำรวิเครำะห์ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์คุณภำพเครื่องมือ และ (ข) กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ผลกำรวิจัย 

อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจัยบำงเรื่องอำจมีเกณฑ์ในกำรแปลผลกำรวิเครำะห์ ผู้วิจัยสำมำรถเขียนต่อท้ำย
จำกหัวข้อกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้เลย 

 
2.4 บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
จะเป็นกำรแสดงรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยที่ตั้ งไว้ กำร

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเขียนตำมล ำดับวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล อำจน ำเสนอในรูปข้อควำม ข้อควำมกึ่งตำรำง หรือตำรำง หรือ

รูปภำพก็ได้ตำมควำมเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องน ำเสนอผล
กำรวิเครำะห์ไปตำมควำมจริง กำรแปลผลควรแปลผลเฉพำะประเด็นส ำคัญ ไม่เขียนวกวนซ้ ำซ้อน ต้อง
ระมัดระวังกำรคัดลอกตัวเลขและกำรแปลควำม และที่ส ำคัญห้ำมน ำควำมคิดเห็นของผู้วิจัยเข้ำไปอธิบำย
ประกอบ 



บำงครั้งในกำรวิเครำะห์ข้อมูลอำจมีอักษรย่อและสัญลักษณ์จ ำนวนมำก ผู้วิจัยอำจน ำเสนออักษรย่อ
และสัญลักษณ์ก่อนที่จะน ำเข้ำสู่กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลก็ได้ 

 
2.5 บทที่ 5 บทสรุป 
เป็นส่วนแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับบทสรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นบท

สุดท้ำยในส่วนของเนื้อควำม รำยละเอียดของบทนี้ ประกอบด้วย 
2.5.1 สรุปผลกำรวิจัย เป็นส่วนแสดงบทสรุปควำมส ำคัญจำกงำนวิจัย โดยส่วนใหญ่จะแสดง

วัตถุประสงค์งำนวิจัย วิธีด ำเนินกำรวิจัย และผลกำรวิจัยที่ค้นพบ ในหัวข้อนี้จะเป็นกำรเขียนด้วยภำษำที่เข้ำใจ
ง่ำย ไม่น ำเสนอตัวเลขทำงสถิติที่ซับซ้อน โดยถือว่ำเป็นสรุปสำระส ำคัญของกำรท ำวิจัยเรื่องนั้นจริง ๆ 

2.5.2 อภิปรำยผล เป็นส่วนแสดงกำรให้เหตุผลว่ำท ำไมงำนวิจัยจึงได้ผลเช่นนั้น ข้อค้นพบเป็นไปตำม
สมมติฐำนที่ตั้งไว้หรือไม่ ในกำรอภิปรำย ผู้วิจัยควรอภิปรำยผลกำรวิจัยโดยอำศัยแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลกำรวิจัยต่ำง ๆ ที่ได้สรุปไว้ในบทที่ 2 ว่ำผลกำรวิจัยมีควำมเหมือนควำมต่ำงจำกงำนวิจัย หรือจำกแนวคิด
ทฤษฎีของผู้อ่ืนที่ได้สรุปไว้ในบทที่ 2 อย่ำงไรในกำรอภิปรำยผลผู้วิจัยสำมำรถใช้ควำมคิดเห็นส่วนตัวประกอบ
ได ้

2.5.3 ข้อเสนอแนะ เป็นส่วนของกำรน ำเสนอควำมคิดเห็นของผู้วิจัยให้ผู้อ่ำนทรำบว่ำเมื่อน ำงำนวิจัย
เรื่องนี้ไปใช้ ผู้วิจัยจะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้ำง และหำกจะวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยจะเสนอแง่มุมให้นักวิจัยคนอ่ืน
อย่ำงไร โดยทั่วไปหัวข้อของข้อเสนอแนะจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ (ก) ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลกำรวิจัย
ไปใช้ และ (ข) ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

 
3. ส่วนประกอบตอนท้าย 

เป็นส่วนอ้ำงอิงและสนับสนุนเพื่อให้งำนวิจัยเรื่องนี้ให้มีควำมน่ำเชื่อถือ มีรำยละเอียดตำมหัวข้อต่ำง ๆ  
 
เรียบเรียงจาก: 
1. ประสบกำรณ์ของผู้เรียบเรียง 
2. กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jaimorn/re10.htm 
3. สน สุวรรณ https://www.researcherthailand.co.th/กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย/ 

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jaimorn/re10.htm


แนวทางการนําเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) 
 
อาจารย์อดิศักดิ์ จําปาทอง เรียบเรียง 
 

เป็นงานที่นักวิจัยต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมทั้งด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ความลึกซ้ึงในสาระที่จะ
นําเสนอ และต้องมีทักษะของการนําเสนอ การเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้นักวิจัยประสบความสําเร็จได้ โดยการ
นําเสนอที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาจากความสามารถของใช้เทคนิควิธีการสื่อสารที่ทําให้ผู้ฟังสนใจ ผู้ฟังเข้าใจ
ในเรื่องที่นักวิจัยนําเสนอ ภายในเวลาที่กําหนด 

การฝึกซ้อมการนําเสนอ เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับนักวิจัยมือใหม่ทุกคน และการซักซ้อมเตรียมการ
นําเสนอแต่ละครั้ง ก็เป็นเรื่องจําเป็นมากสําหรับนักวิจัยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่า ทั้งนี้ เพราะสิ่งที่
นําเสนอคือการค้นพบความรู้ใหม่ หรือวิธีใหม่ หรือการประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ และเหนือสิ่งอ่ืนใด
คือ กลุ่มคนฟังเป็นกลุ่มใหม่ นักวิจัยจึงไม่ควรมองข้ามความจําเป็นของการเตรียมพร้อมเพ่ือให้การนําเสนอ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การนําเสนอผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องดําเนินการอย่างน้อย 3 
ประการ ดังนี้  
 
1. การเตรียมการนําเสนอ 
 

สถานการณ์ในการนําเสนอผลงานวิจัย เสมือนการประชุมที่ผู้เข้าประชุมมาด้วยความตั้งใจ เขามาเพ่ือ
ฟังผลงานของเรา ฟังในเวลาที่กําหนด ดังนั้น ผู้นําเสนอจําเป็นต้องเตรียมให้พร้อม ไม่ให้ผู้ฟังผิดหวัง นั่น
หมายถึง ผู้รายงานเองจะได้รับเกียรติและสมหวัง โดยมีการเตรียมตัว ดังนี้ 

1.1 การวางแผนการนําเสนอที่ดี ทบทวนงานวิจัยที่จะนําเสนออย่างเข้าใจ คํานึงถึงเวลาที่กําหนดให้
ในการนําเสนอ  

1.2 การเตรียมการพูด เช่น กล่าวแนะนําตัว กล่าวแนะนําโครงการวิจัย ให้มีสาระเพียงพอที่จะให้ผู้ฟัง
เข้าใจว่า โครงการที่นําเสนอ คือเรื่องที่อะไร เกี่ยวกับอะไร มีความสําคัญอย่างไรที่ทําให้นักวิจัยทําวิจัยเรื่องนี้ 
คําถามวิจัยที่ต้องการหา คําตอบคืออะไร นักวิจัยคาดหวังจะนําคําตอบหรือผลการวิจัยไปทําให้เกิดประโยชน์
อย่างไร  

1.3 การเตรียมเนื้อหาของการนําเสนอ เช่น วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบความคิดเชิงทฤษฎี สรุป
การค้นคว้า อ้างอิงหลักการหรือทฤษฎีที่คัดสรร คําศัพท์เฉพาะ กระบวนการวิจัยในการหาคําตอบทําอย่างไร 
การจัดการข้อมูล มีวิธีการอย่างไรที่จะตอบคําถามวิจัย ได้ผลการสรุปการวิเคราะห์อย่างไร  

1.4 การเตรียมรายงานถึงสรุปผลการวิจัย เป็นการสรุปผลวิจัยเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการใช้ข้อมูลมา
อธิบาย หรือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ การเสนอความเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัยกับวัตถุประสงค์หรือ
สมมุติฐานของการวิจัย การชี้ประเด็นให้เห็นประโยชน์ที่น่าจะได้จากผลการวิจัย และเสนอแนวทางการค้นหา
ความรู้ที่ยังขาด เพ่ือเติมเต็มความรู้และประโยชน์ เป็นแนวทาง การวิจัยครั้งต่อไปอย่างเหมาะสม และเป็นไป
ได้ ทั้งนี้ควรมีความเชื่อมโยงกับหลักการหรือทฤษฎี และความ คาดหวังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

1.5 การเตรียมการตั้งคําถาม หรือ เชิญชวนให้ผู้ฟังตั้งคําถาม ซึ่งจําเป็นต้องมีแผนจัดการกับเวลาที่
กําหนด จึงจะมีโอกาสให้ตั้งคําถามได้  

1.6 การเตรียมสื่อการนําเสนอ โดยสื่อที่นักวิจัยใช้มีหลายชนิด เช่น เครื่องฉายข้ามศีรษะ สไลด์
คอมพิวเตอร์ วิดีโออุปกรณ์ และเอกสารสรุปย่อ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยต้องเลือกให้เหมาะสมกับความถนัดของตน 



และ สามารถจัดหาได้ใน เวลาที่นําเสนอ โดยมีหลักว่า เรียบง่าย ชัดเจน และเหมาะสม และนักวิจัยต้องซ้อม
จนคล่อง ต้องมั่นใจว่า เวลานําเสนอ สามารถจัดการหากมีปัญหาต้อง สามารถแก้ไขได้ 

ในปัจจุบันสื่อที่ใช้ในการนําเสนอผลงานส่วนใหญ่ใช้ไลด์ PowerPoint โดยนักวิจัยจะต้องเตรียม ดังนี้ 
1.6.1 ออกแบบรูปแบบของสไลด์ โดยเลือกเนื้อหาสาระที่สําคัญไปนําเสนอเท่านั้น โดยปกติหากใช้

เวลานําเสนอ 10-30 นาที สไลด์ไม่ควรเกิน 20 แผ่น ซึ่งประกอบด้วย 1. ชื่อเรื่องและชื่อผู้วิจัย 2. ความเป็นมา
หรือปัญหาการวิจัย 3. ความสําคัญและประโยชน์ของการวิจัย 4. วัตถุประสงค์การวิจัย 5. ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล 6. ผลการวิจัย 7. อภิปรายผล 8. ข้อเสนอแนะจาก
การวิจัย 

1.6.2 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หรือรูปภาพ ต้องใช้ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หรือรูปภาพ
บ้าง เพื่อดึงดูดความสนใจ แตไ่ม่ควรมีมากเกินไป ผู้วิจัยต้องตระหนักว่าผู้ฟังต้องการฟังเนื้อหามากกว่า 

1.6.3 ตัวอักษร ควรเลือกชนิดและขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับตําแหน่งที่ผู้เข้าประชุมจะเห็นได้ชัด 
หากใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เพราะทําให้อ่านยาก และไม่ควรใช้ชนิดของตัวอักษรมากกว่า 2 
ชนิด หากต้องการ เน้นคําให้ใช้ตัวหนาดีกว่าใช้สีตัวอักษรที่แตกต่างกัน ควรใช้สัญลักษณ์ให้น้อยที่สุด และควร
พิสูจน์อักษรอย่าให้มีคําผิด 

1.6.4 ใช้สีพอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และใช้โทนสีพื้นที่ช่วยให้สามารถตัวอักษรได้เด่นชัด 
1.6.5 ข้อความ จํานวนข้อความต่อหนึ่งสไลด์ ไม่ควรมีมากเกินไปและหลีกเลี่ยงการนําตารางหรือ

ข้อความจากบทความวิจัยมาวางลงบนสไลด์ 
1.6.6 ตรวจทานความถูกต้อง ควรมีการตรวจทานการสะกดคําในทุกสไลด์ให้ถูกต้องโดยไม่ให้มีคําผิด

ปรากฏอยู ่
 
2. การนําเสนอ 
 

2.1 การควบคุมสติ มีความเชื่อมั่น ไม่ประหม่า ทั้งนี้ เป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับผลการฝึกซ้อมมาก บาง
คนที่รู้ตัวว่ามักขาดความเชื่อมั่นเมื่อมีผู้ฟังจํานวนมาก ก็จําเป็นต้องฝึกซ้อมกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ
หาประสบการณ์จากการเข้าประชุมหลายที่ผู้เขียนรู้จักนักวิจัยที่มีประสบการณ์การนําเสนอหลายเวที มีความ
เชื่อมั่นมาก และมีทักษะมาก  

2.2 การวางตัว วางท่าทาง โดยเฉพาะการวางมือเช่นเดียวกับบุคลิกภาพที่สง่า ย่อมเกิดจากความ
เชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้นการฝึกซ้อมที่มากพอจะสร้างบุคลิกภาพท่ีสง่าได้ 

2.3 การแต่งกาย เป็นเรื่องที่มักละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า นักวิจัยรู้เรื่องนี้แล้ว ไม่จําเป็นต้อง กล่าวถึง แต่
หลายครั้งที่พบว่า การที่ผู้นําเสนอไม่ได้ให้ความสําคัญกับการแต่งตัว ก็ลดทอนความสง่าได้ นอกจากนี้ มีกรณีที่
พบว่า ความไม่พิถีพิถันและรอบคอบอาจทําให้กระทบกับความเชื่อมั่นได้ 

2.4 การควบคุมเวลา ถึงแม้นักวิจัยจะเตรียมการในการวางแผนอย่างดีแล้วก็ตาม ในสถานการณ์ จริง
ของการนําเสนอ นักวิจัยจําเป็นต้องควบคุมเวลา ให้สามารถพูดในสาระสําคัญได้ครบถ้วน 
 
3. การประเมินเพื่อพัฒนาการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 



นักวิจัยมักจะประเมินด้วยการสังเกตตนเอง และปฏิกิริยาของผู้ฟัง และบรรยากาศโดยรอบ ในห้อง
ประชุม แต่การประเมินมักมีการประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อผู้นําเสนอ ควรออกแบบการ ประเมิน
ที่จะได้สารสนเทศสนองต่อนักวิจัยที่จะนําไปพิจารณาปรับปรุงการนําเสนอครั้งต่อไป  
 
ข้อพึงปฏิบัติการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. การเตรียมนําเสนอ ควรมีการวางแผน กําหนด โครงสร้างสาระที่จะนําเสนอ มีลําดับและความ
สอดคล้องตลอด เรื่องท่ีนําเสนอ 

2. เวลา ควรวางแผนเวลาที่ใช้ในการนําเสนอ แต่ละหัวข้อประมาณ 1-2 นาท ี
3. การเตรียมตัว มีการเตรียมการนําเสนอ ฝึกฝน การพูดให้กระชับ ชัดเจน ซ้อมพูดและจับเวลาในทุก

หัวข้อ ปรับ สาระและการพูดให้ตรงประเด็น กระชับ 
4. สื่อการนําเสนอ วางแผนการใช้สื่อให้พอเหมาะ กับสาระ ทั้งจํานวนและเวลาในการนําเสนอ 
5. เนื้อหา ควรปรับเนื้อหาให้ตรงประเด็น กระชับ อ่านง่ายและควรคํานึงถึงคนฟังด้วย  
6. การพูด ควรออกเสียงชัดเจน จังหวะเหมาะสม ไม่รีบร้อนและลนลานจนเกินไป 
7. จุดหมาย ควรชี้แจงถึงจุดหมายของการนําเสนอ อธิบายถึงเหตุผลของการวิจัยอย่างชัดเจน 
8. ผู้ฟัง การนําเสนอควรเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ฟัง มีวิธีที่ให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อน 

 
ข้อไม่พึงปฏิบัติที่การนําเสนอที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 

1. การอ่าน อย่าอ่านเอกสารแทนการพูด ควรเตรียมการพูดก่อนการนําเสนอ 
2. อุปกรณ์ ควรมีการฝึกนําเสนอในอุปกรณ์ท่ีตนเองถนัด หรือฝึกฝนจนเกิดความคล่องแคล่ว 
3. ข้อมูล อย่านําเสนอตารางท่ีมีข้อมูลมากมายที่ยังไม่ได้วิเคราะห์ หรือมีรายละเอียดเกิน ความจําเป็น

ของการอธิบายสาระ 
4. ความซับซ้อน อย่านําเสนอเนื้อหาที่มีความซับซ้อน ควรแสดงเฉพาะส่วนที่เข้าใจได้ง่าย และได้สรุป

ตีความที่ตรงประเด็น 
5. สื่อ อย่าใช้สื่อหลายอย่างที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง รวมถึงลูกเล่นต่าง ๆ ใช้เท่าท่ีจําเป็น 
6. การพูด ไม่ควรใช้วาจายกตน ชมตนเอง หรือดูถูกผู้ฟัง 
7. เวลา อย่าใช้เวลาเกินกําหนด เพราะเป็นการแสดงถึงการไม่เตรียมพร้อมในการนําเสนอ 

 
ข้อมูลจาก: 
1. ประสบการณ์ของผู้เรียบเรียง 
2. กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
http://www1.ldd.go.th/WEB_PSD/knowledge/knowledge/2556/bt-bc/3/2.pdf 
3. แนวปฏิบัติที่ดีในการนําเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สายวรุณ จําปาวัลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
http://west.hu.swu.ac.th/Portals/13/files/action57_1.pdf 

http://www1.ldd.go.th/WEB_PSD/knowledge/knowledge/2556/bt-bc/3/2.pdf


กระบวนการย่ืนคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
 
เรียบเรียงโดย อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง คณะนิเทศศาสตร์ 
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณางานลิขสิทธิ์ 
 
1. เป็นงานที่แสดงออกถึงความคิด (expression of idea) 
2. เป็นงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (originality) 
3. การทุ่มเทกำลัง ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ (sweat & Laboure 
and judgment) 
4. มีลักษณะเข้าข่ายตามประเภทของงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์รับรอง 
5. เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี 
 
สิ่งท่ียื่นแจ้งลิขสิทธิ์ได้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ คือ 
 
- วรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 
- นาฏกรรม (ท่ารำ ท่านเต้น ฯลฯ) 
- ศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย ภาพประกอบ แผนที่ ศิลปประยุกต์ 
ฯลฯ) 
- ดนตรีกรรม (คำร้องที่แต่งเพ่ือประกอบทำนอง ทำนองและคำร้อง ฯลฯ) 
- โสตทัศนวัสดุ (ดีวีดี) 
- ภาพยนตร์ (ดีวีดี) 
- สิ่งบันทึกเสียง (ซีดี) 
- งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์) (ดีวีดี) 
- งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 
 
สิ่งท่ียืน่แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้ 
 
1. ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือวิธีทำงาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
2. ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร 
3. รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่น
ใดของรัฐหรือท้องถิ่น 
5. คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานทางราชการ 
6. คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตามข้อ 2-5 ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานใดของรัฐหรือของ
ท้องถิ่นทีจ่ัดทำขึ้น 



 
วิธีดำเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
 
1. การกรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดต่าง ๆ 
1.1 ชื่อเจ้าของสิทธิ์ ให้ระบุ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) และ
ที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
1.2 ชื่อตัวแทน กรณีท่ีเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการ
รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ระบุถึงขอบเขตอำนาจของผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งให้ระบุ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชนหรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) และที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจ 
1.3 สถานที่ติดต่อในประเทศไทย ให้ระบุสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเจ้าของสิทธิ์หรือตัวแทน 
เพ่ือสะดวกในการติดตามเอกสารและผลงาน กรณีเอกสารและผลงานไม่ครบถ้วน 
1.4 ชื่อผู้สร้างสรรค์หรือนามแฝง ให้ระบุชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล ที่อยู่ผู้
สร้างสรรค์ นามแฝง กรณีผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และกรณีท่ีผู้
สร้างสรรค์เสียชีวิตแล้วให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต 
1.5 ชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วมหรือนามแฝง ให้ระบุชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล ที่
อยู่ผู้สร้างสรรค์ นามแฝง กรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วมมากกว่า 1คน ให้ระบุในช่องนี้ กรณีผู้สร้างสรรค์ร่วมเป็นนิติ
บุคคลให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมเสียชีวิตแล้วให้ระบุ วัน เดือน ปี 
ที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต 
1.6 ชื่อผลงาน ให้ระบุชื่อผลงานที่สะกดถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในการระบุในหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล 
1.7 ประเภทผลงาน ให้ระบุประเภทของงานและลักษณะงานที่ประสงค์จะยื่นแจ้งข้อมูลพร้อมระบุผลงานที่ยื่น
ประกอบคำขอ เช่น หนังสือ 1 เล่ม หรือแผ่นซีดี 1 แผ่น ฯลฯ เป็นต้น 
1.8 ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ระบุว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยวิธีใด เช่น เป็นผู้สร้างสรรค์ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง 
นายจ้าง หรือผู้รับโอนสิทธิ์ ฯลฯ เป็นต้น 
1.9 ลักษณะการสร้างสรรค์ ให้ระบุว่า เป็นผู้สร้างสรรค์ข้ึนเองทั้งหมด สร้างสรรค์บางส่วน โดยระบุว่ามีส่วน
ใดบ้าง หรือเป็นกรณีอ่ืน ๆ เช่น เป็นผู้รวบรวมผลงาน หรือผู้ดัดแปลงผลงาน ฯลฯ 
1.10 สถานที่สร้างสรรค์ ให้ระบุว่า การสร้างสรรค์ผลงานกระทำในประเทศใด 
1.11 ปีท่ีสร้างสรรค์ ให้ระบุปีที่ทำการสร้างสรรค์ผลงาน 
1.12 การโฆษณา ให้ระบุ วัน เดือน ปี และประเทศที่มีการโฆษณาครั้งแรก โดยการทำสำเนางาน
ออกจำหน่ายโดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์และสำเนางานมีจำนวนมากพอสมควร กรณียังไม่มีการโฆษณา
งานให้ระบุโดยทำเครื่องหมายในช่องยังไม่ได้โฆษณา 
1.13 การแจ้ง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ ให้ระบุว่าเคยแจ้ง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ
หรือไม ่โดยให้ทำเครื่องหมายลงในช่องการแจ้งหรือจดทะเบียน (แล้วแต่กรณี) 
1.14 การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ให้ระบุเครื่องหมายลงในช่องว่าเคยอนุญาต/โอนลิขสิทธิ์หรือไม่ 
เช่น หากไม่เคยอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เคยอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิขสิทธิ์หรือ
โอนลิขสิทธิ์ในงานของตน หากเคยอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ให้ระบุว่าอนุญาตให้ใช้หรือโอนลิขสิทธิ์แก่
ใคร เมื่อใด เป็นการอนุญาตโอนลิขสิทธิ์โดยให้สิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน และมีระยะเวลาในการอนุญาต/โอน
ลิขสิทธิ์เท่าใด 



1.15 การเผยแพร่ข้อมูลลิขสิทธิ์ ให้ระบุว่าอนุญาตให้คนอ่ืนตรวจดูเอกสารในแฟ้มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และ
ผลงานหรือไม่ 
1.16 การลงนามในคำขอให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นตัวแทนผู้ลงนาม 
 
2. ใบต่อท้ายคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ข้อมูลที่กรอกในคำขอ (ลข.01) มีจำนวนมาก และผู้ขอไม่อาจ
กรอกข้อมูลได้ครบถ้วนในแต่ละข้อ เช่น ในกรณีท่ีมีเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน ผู้สร้างสรรค์ร่วมมากกว่า 1คน ผู้
ขอสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมได้ในใบต่อท้ายฯ ผู้ลงนามในใบต่อท้าย คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทน 
 
3. แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ ให้ระบุวิธีการและขั้นตอนในสร้างสรรค์
ผลงานโดยย่อหรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ลงนามในแบบแสดงรายละเอียดการสร้างสรรค์
ผลงานโดยย่อ คือ เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน 
 
4. หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ให้ระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่อยู่ ทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) 
ประเภทของงานลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน และระบุวันที่ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ผู้ลงนามในหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ เท่านั้น 
 
รายการเอกสารและหลักฐานประกอบ 
 
1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ้าของลิขสิทธิ์ (กรณีเป็นนิติ
บุคคล 
3. ผลงานหรือภาพถ่ายงานลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด 
4. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (รับรอง
สำเนาถูกต้อง)  
5. หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลใช้สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรฯ รวมทั้งสำเนาบัตร
ประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
  
เรียบเรียงจาก 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง “การขอจดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.00-12.00 น. อบรมออนไลน์บรรยายโดย ผศ.ณัฐนันท์ ทองทรัพย์ รองผู้อำนวยการส่วนงานวิจัยและ
บริการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th/th/copyright-002-1.html 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



































































































































      

 

                      
                                 
ล ำดับ ประเด็นพจิำรณำ มี ไม่ม ี หมำยเหตุ 
1 คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญาตรี   อายงุานอยา่งนอ้ย  9  ปี 

ปริญญาโท  อายงุานอยา่งนอ้ย  5  ปี 
ปริญญาเอก  อายงุานอยา่งนอ้ย  2  ปี 
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัเนชัน่วนัท่ี................................. 

 
.......... 
.......... 
.......... 
…….. 

 
.......... 
.......... 
.......... 
…….. 

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

2 ผลงำนทำงวิชำกำร  ขั้นที่ 1  (ภำยในสถำบัน) 
 2.1 มีเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 

.............................................................................................................................. 
ไดใ้ชป้ระกอบการสอนมาแลว้ 1 ภาคการศึกษา  
ภาคการศึกษา...................ปีการศึกษา.................................................. 

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

 
.......... 
 
…….. 

 
……………………………. 
 
…………………………… 

 

3 
ผลกำรประเมินผลกำรสอน รายวิชา...................................................................... 
จ านวน....................หน่วยกิต 
พร้อมรับการประเมินในภาคการศึกษา................................................................. 

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

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

............................................. 
 
……………………………. 

4 ผลงำนทำงวิชำกำร  ขั้นที่ 2  (ภำยนอกสถำบัน) 
(ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการโดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 
 ไม่เคยน าผลงานใด ๆ มาเคยเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมาขอก าหนดต าแหน่งใหม่ 

 4.1 ผลงำนวิจยั  
เร่ือง………………………………………………………….............................. 
เร่ือง...................................................................................................................... 
 มีส่วนร่วมในผลงานวิจยัไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 50 
 เป็นหวัหนา้โครงการ / ผูวิ้จยัหลกั / ผูร่้วมวิจยั  โปรดระบุ..............................
มีส่วนร่วม ร้อยละ……..…. 
 ไดด้ าเนินงานเสร็จส้ินเป็นผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เม่ือวนัท่ี
............................................................................. 
 ไดน้ าเสนอเผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปของบทความวิจยัในวารสารวิชาการท่ี
เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพแ์ละมีการก าหนดการเผยแพร่แน่นอน  ช่ือวารสาร
............................................................................................................................. 
 ไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัในหนงัสือรวมบทความท่ีมีกองบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพ 

ช่ือวารสาร............................................................................................................. 
                หนา้............ปีท่ี.................เล่มท่ี.......ส านกัพิมพ.์.................................. 
ช่ือวารสาร............................................................................................................. 
                หนา้............ปีท่ี.................เล่มท่ี.......ส านกัพิมพ.์.................................. 
ช่ือวารสาร............................................................................................................. 
                หนา้............ปีท่ี.................เล่มท่ี.......ส านกัพิมพ.์.................................. 

 
…….. 
.......... 
…….. 
…….. 
 
…….. 
 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
 
…….. 
 
…….. 

 
.......... 
…….. 
…….. 
.......... 
 
.......... 
 
.......... 
 
 
.......... 
 
.......... 
 
.......... 
 
.......... 

 
............................................. 
……………………………. 
……………………………. 
............................................. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 

และ 

แบบตรวจสอบตนเอง......................................................... 
เพ่ือกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
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ล ำดับ ประเด็นพจิำรณำ มี ไม่ม ี หมำยเหตุ 
  ไดน้ าเสนอเป็นบทความวิจยัต่อท่ีประชุมวิชาการและภายหลงัการประชุม

ทางวิชาการไดมี้กองบรรณาธิการน าไปรวมเล่ม เผยแพร่ในหนงัสือประมวลผล
การประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ของการประชุมทางวิชาการระดบัชาติ
หรือนานาชาติ 
การประชุม หวัขอ้/เร่ือง.................................................................................. 
                   วนั/เดือน/ปี ................................................................................ 
การน าเสนอบทความ หวัขอ้.......................................................................... 
                   วนั/เดือน/ปี ................................................................................ 
 รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ ไดผ้า่นการประเมินคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิและ
แสดงว่าไดเ้ผยแพร่ไปยงัวงวิชาการและวิชาชีพนั้น และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเทศและนานาชาติ 

…….. 
 
 
 
…….. 
 
…….. 
 
…….. 
 
 

…….. 
 
 
 
…….. 
 
…….. 
 
…….. 

……………………………. 
 
 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 

 4.2 ผลงานวิชาการรับใชสั้งคม   

ช่ือเร่ือง………………………………..…………………………………… 
ช่ือเร่ือง………………………………..…………………………………… 
ช่ือเร่ือง………………………………..…………………………………… 
 เผยแพร่ในรูปบทความทางวชิาการในวารสารทางวิชาการ โดยเผยแพร่ 
เป็นรูปเล่ม  ส่ิงพิมพ ์ ท่ีมีก าหนดการเผยแพร่อยา่งแน่นอน 
ระบุ ช่ือวารสารวิชาการ................................................................................. 
        ปีท่ี......................เล่มท่ี...............................หนา้.................................... 
 เผยแพร่ในหนงัสือรวมบทความในรูปแบบอื่นท่ีมีกองบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ในหนงัสือนั้น 

 เผยแพร่ในหนงัสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceeding)  
ของการประชุมทางวิชาการในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีกอง
บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ท่ีน าเสนอนั้น 

 
…….. 
…….. 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
 
…….. 
 

 
…….. 
…….. 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
 
…….. 
 
 

 
……………………………. 
……………………………. 
…………………………… 
 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 

 4.3 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน   

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………................... 
ช่ือเร่ือง………………………………………………………..…................. 
ช่ือเร่ือง………………………………………………………..…................. 
 ไดเ้ผยแพร่เป็นรูปเล่ม ดว้ยวิธีการพิมพ ์ โดยโรงพิมพ ์(Printing House) 
หรือส านกัพิมพ ์(Publishing House) 
        ปีท่ี......................เล่มท่ี...............................หนา้.................................... 
 ไดเ้ผยแพร่โดยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ เช่นในรูปแบบซีดีรอม ฯลฯ 
 ไดเ้ผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง หรือโดยมี
การน าไปใชป้ระยกุตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลาย 
 ไดรั้บการตรวจสอบและไดรั้บการรับรองการเผยแพร่โดยคณะกรรมการ
โครงการต ารา/ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเนชัน่ แลว้เม่ือวนัท่ี 

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

 
…….. 
…….. 
…….. 
 
 
…….. 
…….. 
…….. 
 
…….. 
 

 
…….. 
…….. 
…….. 
 
 
…….. 
…….. 
…….. 
 
…….. 
 
 

 
……………………………. 
……………………………. 
…………………………… 
 
 
……………………………. 
…………………………… 
……………………………. 
 
……………………………. 
 

หรือ 

หรือ 
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 4.4 ต ำรำ   

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………................... 
ช่ือเร่ือง………………………………………………………..…................. 
ช่ือเร่ือง………………………………………………………..…................. 
 ใชป้ระกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ช่ือ........................................... 
สาขาวิชา.............................................................. 
 ไดเ้ผยแพร่เป็นรูปเล่ม ดว้ยวิธีการพิมพ ์ โดยโรงพิมพ ์(Printing House) 
หรือส านกัพิมพ ์(Publishing House) 
 ไดรั้บการตรวจสอบและไดรั้บการรับรองการเผยแพร่โดยคณะกรรมการ
โครงการต ารา/ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัพายพั แลว้เม่ือวนัท่ี 

......................................................................... 
 ใชใ้นการเรียนการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

 
…….. 
…….. 
……. 
…….. 
 
…….. 
 
…….. 
 
 
…….. 

 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 
 
…….. 
 
…….. 
 
 
…….. 

 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
 
……………………………. 

 4.5 หนังสือ 
ช่ือเร่ือง………………………………………………………............................. 
ช่ือเร่ือง………………………………………………………............................. 
ช่ือเร่ือง………………………………………………………............................. 
 ไดเ้ผยแพร่เป็นรูปเล่ม โดยวิธีการพิมพ ์ โดยโรงพิมพ ์(Printing House) 
หรือส านกัพิมพ ์(Publishing House)  
 เผยแพร่สู่สาธารณชนไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน 

 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 
 
…….. 

 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 
 
…….. 

 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 
……………………………. 

 4.6 บทควำมทำงวิชำกำร 
ช่ือเร่ือง………………………………..…………………………………… 

ช่ือเร่ือง………………………………..…………………………………… 
ช่ือเร่ือง………………………………..…………………………………… 
 เผยแพร่ในรูปบทความทางวชิาการในวารสารทางวิชาการ โดยเผยแพร่ 
เป็นรูปเล่ม  ส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีมีก าหนดการเผยแพร่อยา่ง
แน่นอนชดัเจน 
ระบุ ช่ือวารสารวิชาการ................................................................................. 
        ปีท่ี......................เล่มท่ี...............................หนา้.................................... 
 เผยแพร่ในหนงัสือรวมบทความในรูปแบบอื่นท่ีมีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ในหนงัสือนั้นแลว้ 
 เผยแพร่ในหนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding)  
ของการประชุมทางวิชาการในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีการ
บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ท่ีน าเสนอนั้น 

 
…….. 
…….. 
…….. 
 
…….. 
 
……. 
 
…….. 
 
…….. 

 
…….. 
…….. 
…….. 
 
…….. 
 
…….. 
 
…….. 
 
…….. 

 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 

 

หมำยเหตุ :   ผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งควรเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในผลงานทางวิชาการให้ครบถว้นตามเกณฑ์ 

หรือ 

หรือ 

หรือ 


	1 ปกคำนำ 2564
	2 แนวคิด_สกอ
	3 ระเบียบกกอ.2563
	หนังสือเวียน
	3. ระเบียบ กกอ. 2563
	4. เอกสารแนบท้ายระเบียบ กกอ. 2563

	4 ประกาศกพอ.2563_1
	5 ประกาศกพอ.2563_2
	6 ข้อบังคับมนช_2562
	7 ขั้นตอนการขอตำแหน่งวิชาการ
	8 KM2564 แนวปฏิบัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ
	9 KM การผลิตงานวิจัย_บดินทร์
	10 KM การพัฒนาชุมชน_ธีร์
	11 KM การรับใช้สังคม_ธีร์
	12 KM CBR
	13 KM การตีพิมพ์บทความ
	14 KM2564 การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
	15 KM2564 การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา
	16 KM2564 กระบวนการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
	A0_ภาคผนวก
	A1_แบบฟอร์ม
	A2_คณะกรรมการ_2563
	A3_ประกาศค่าตอบแทน
	A4_แบบสำรวจตนเอง

