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บทที่ 1 
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประเภททั่วไป  

 
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ผู้เสนอ

ขอตำแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามมาตรฐาน ตามประกาศ ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

 

1. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

1.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์ และทำการสอน
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ  

1.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์ และทำการสอน
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ  

1.1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์ และทำการสอน
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน 

ในกรณีที่ผู้ขอเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาท่ี ก.พ.อ. รับรอง และได้สอน
ประจำวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งมาแล้วอาจนำระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์
พิเศษในภาคการศึกษาที่สอน หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมคำนวณเวลาในการสอนได้  3 ใน 4 ส่วน
ของเวลาท่ีทำการสอน 

ในกรณีที่ผู้ขอได้รับวุฒิเพิ่ม ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิ
เพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกันเพื่อขอแต่งตั้งตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

1.2 ผลการสอน  
มีช่ัวโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อย

กว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชำนาญในการสอน และเสนอเอกสารหลักฐานที ่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา และมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับดี 

สำหรับกรณีที่ผู ้ขอได้ทำการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู ้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่ง
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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1.3 ผลงานทางวิชาการ 

การขอตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
ระดับ B และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปน ี้ 

(1) งานวิจัย 2 เร่ือง หรือ 
(2) งานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ 
(3) งานวิจัย 1 เรื่อง และ ตำราหรือหนังสือ 1 เล่มโดยท่ีงานวิจัยตาม (1) - (3) อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอ

ต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 
สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขอ

อาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ท่ีได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ B หรือบทความทางวิชาการท่ี
ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ A แทนงานวิจัยตาม (2) - (3) ได้ โดยท่ีผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้อง
เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 

1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ ดังนี้ 
1.4.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงาน

ของผู้อื ่น ไม่สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู ่จริง  (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 
(falsification) ไม่นำผลงานของตนเองในเรื ่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ใน
ลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่
อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ 

1.4.2 ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีนำมาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดง
หลักฐานของการค้นคว้า  

1.4.3 ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิ
มนุษยชน  

1.4.4 ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว  หรือเพื่อ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้อื ่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

1.4.5 ต้องนำผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
1.4.6 หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู ้ขอจะต้องยื่น

หลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ 
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2. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 
2.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

 ผู้ขอต้องดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

2.2 ผลการสอน  
มีช่ัวโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อย

กว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชำนาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ ้นตามภาระงานสอน และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา และมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับดี 

สำหรับกรณีที่ผู ้ขอได้ทำการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู ้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่ง
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

2.3 ผลงานทางวิชาการ 
ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 3 วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B และมีปริมาณอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี้ 

(1) งานวิจัย 2 เร่ือง และ ตำรา หรือ หนังสือ 1 เล่ม หรือ 
(2) งานวิจัย 1 เรื ่อง และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ และ ตำรา หรือ 

หนังสือ 1 เล่ม 
โดยท่ีงานวิจัยตาม (1) - (2) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ 

ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด และอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์
บรรณกิจ (corresponding author) และตำราหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับ
แรก (first author) 

วิธีที ่2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณ ดังต่อไปน ี้ 

(1) งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เรื่อง และ มีคุณภาพระดับ B อย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ 

(2) งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่าง
น้อย 1 เรื่องมีคุณภาพระดับ B 

โดยท่ีงานวิจัยตาม (1) - (2) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ 
ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด และอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first 
author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 
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สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิธีท่ี 2 
นั้น ผู้ขออาจใช้ตำราหรือหนังสือ อย่างน้อย 2 เล่ม ท่ีมีคุณภาพระดับ A ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(first author) และอย่างน้อย 1 เล่ม ท่ีมีคุณภาพระดับ B แทนผลงานตาม (1) - (2) ได้ 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เว้นแต่กรณีท่ีใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกิน 5 ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
นำมาใช้ได้ไม่เกินจำนวน 1 ใน 3 ของผลงานที่นำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่ง โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
ของผลงานใหม่หลังจากท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีผ่านเกณฑ์ จำนวนอย่างน้อย  
2 เรื่องด้วย 

วิธีที่ 3 สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนดผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(1) งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile1 และ 
Quartile2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย  
5 เรื ่อง ผู ้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding 
author) และ 

(2) มีงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) อย่างน้อย 500 รายการ 
โดยไม่นับงานวิจัยท่ีอ้างอิงตนเอง และ 

(3) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8 และ 
(4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน 

ตามจำนวนเงินท่ีสภาสถาบันกำหนด อย่างน้อย 5 โครงการ (life-time) 
สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และ

สาขาวิชาอื่น ๆ ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
(5) งานวิจัยอย่างน้อย 5 เรื่อง ท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หลังจากท่ี

ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย 3 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และ 

(6) มีงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) อย่างน้อย 150 รายการ 
โดยไม่นับงานวิจัยท่ีอ้างอิงตนเอง และ 

(7) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 4 และ 
(8) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน 

ตามจำนวนเงินท่ีสภาสถาบันกำหนด อย่างน้อย 5 โครงการ (life-time)  
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ทั้งนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4 และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ให้
นำเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ 

2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องเป็นไป

ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 1.4 

 

3. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 
3.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

ผู้ขอต้องดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3.2 ผลการสอน  

มีช่ัวโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  
3.3 ผลงานทางวิชาการ 

ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 3 วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานท่ีมีคุณภาพระดับ A และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้ 

(1) งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด และ ตำรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม หรือ 

(2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด รวมกันท้ังหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง และ ตำรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม 
 โดยท่ีผลงานตาม (1) - (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และตำราหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานท่ีมีคุณภาพระดับ A+ และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้ 

(1) งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ระดับชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด หรือ 

(2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ระดับชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นรวมกันท้ังหมด อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ 

(3) ตำรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 3 เล่มโดยที่ผลงานตาม (1) - (2) อย่างน้อย 3 เรื่อง ผู้ขอต้อง
เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) สำหรับตำรา
หรือหนังสือ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
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ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ เว้นแต่กรณีท่ีใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกิน 5 ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
นำมาใช้ได้ไม่เกินจำนวน 1 ใน 3 ของผลงานที่นำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่ง โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
ของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวนอย่างน้อย  
2 เรื่องด้วย 

วิธีที่ 3 สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนดผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(1) งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile1 และ 
Quartile2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และ 

(2) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) อย่างน้อย 1,000
รายการ โดยไม่นับงานวิจัยท่ีอ้างอิงตนเอง และ 

(3) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 18 และ 
(4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน 

ตามจำนวนเงินท่ีสภาสถาบันกำหนด อย่างน้อย 10 โครงการ (life-time) 
สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และ

สาขาวิชาอื่น ๆ ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(1) งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื ่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และ 

(2) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) ซึ่งไม่นับงานวิจัยท่ี
อ้างอิงตนเอง ดังต่อไปนี้ 

- สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 500 รายการ 
- สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 200 รายการ และ 
(3) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8 และ 
(4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน 

ตามจำนวนเงินที่สภาสถาบันกำหนด อย่างน้อย 10 โครงการ (life-time) ทั้งนี้ หากคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 1.4
และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ให้นำเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
อนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
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4. วิธีการแต่งต้ังอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ ดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 การแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
4.1.1 ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู ้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง

วิชาการ ตามแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. กำหนดพร้อมด้วยผลงานทาง
วิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

4.1.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางว ิชาการประเมินผลการสอนโดยอาจแต ่ง ต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 

4.1.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

(1) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งต้ังจากกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3-5 คน 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดสำหรับสาขาวิชาที่เสนอ
ขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอโดยต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคย
เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ รวมทั้งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เสนอขอและ
กำหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ท้ังหมด และให้การดำเนินการอยู่ในช้ันความลับทุกขั้นตอน 

ในกรณีที ่ม ีเหตุผลหรือความจำเป็นต้องแต่งตั ้งผู ้ทรงคุณว ุฒิที ่ เคยเป็นบุคลากรในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษานั้น ให้แต่งต้ังได้ไม่เกิน 1 คน และแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นให้ ก.พ.อ. ทราบ เมื่อ
รายงานผลการแต่งต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง หรือเสนอขอให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป 

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กำหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป 

ทั้งนี ้ การแต่งตั ้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื ่อง มาตรฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั ้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื ่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของ
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ผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู ่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดนั้น สภา
สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดยกเว้นการประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน โดยให้ถือเอาผลการประเมิน
ดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื ่อทำหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้ 

4.1.4 เมื ่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 4.1.3 แล้ว ให้นำเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ สำหรับกรณีท่ี
มีมติอนุมัติให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกคำส่ัง
แต่งต้ัง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด ท้ังนี้ 
ก.พ.อ. จะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในประกาศนี้ รวมทั้งสาระและความถูกต้อง
เหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป และให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้นคำส่ังแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของตำแหน่งทาง
วิชาการท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญของผู้ขอด้วย 

4.2 การแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 
4.2.1 ให้นำความในข้อ 4.1.1 และ 4.1.3 มาใช้บังคับกับการแต่งต้ังตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้อง

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื ่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ท้ังหมด 

4.2.2 เมื ่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้นำเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

4.2.3 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรี
เพื ่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

 

5. วิธีการแต่งต้ังอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ ดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 การแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั ้งตำแหน่งผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย 3 คน พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉันท์ ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B 
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5.2 การแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น และให้ดำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ

แต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั ้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน  
อย่างน้อย 3 คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของ 
ท่ีประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A 

5.3 การแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น และให้ดำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ

แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย
3 คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้อง
ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A+ 

 

6. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับตำแหน่งเดียวกัน 
หรือระดับท่ีต่ำกว่า 

ในกรณีที ่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับตำแหน่งเดียวกัน 
หรือระดับที่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ได้เคยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนำผลงานทางวิชาการ
เดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอีก
ครั้งหนึ่ง ผู้ขอจะต้องดำเนินการภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติกำหนดหรือไม่กำหนด
ตำแหน่งวิชาการ ทั้งนี ้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื ่องที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทาง
วิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
นั้นเป็นผลงานท่ีล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นท่ีจะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป 

ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วยในกรณีที่ผลงาน
ทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์หรือถูก
อ้างอิงอย่างแพร่หลาย หรือในกรณีผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมหากพิสูจน์ภายหลังได้ว่า ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดหรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือ
องค์กรภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย ระดับจังหวัด หรือประเทศ ผู้ขอสามารถนำ
ผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่ได้ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
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7. กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมข้ึน 
การคำนวณหาระยะเวลาท่ีต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น 
= ระยะเวลาท่ียังขาดตามวุฒิการศึกษาเดิม   X  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามวุฒิการศึกษาใหม่ (ปี) 

(เดือน)    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามวุฒิการศึกษาเดิม (ปี) 
 
หมายเหตุ ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการคำนวณจากปีเป็นเดือนก่อน 
 
ตัวอย่าง 

นาย ก ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทำการสอนเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อและได้รับวุฒิ
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น และกลับมาทำการสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาโท ดังนั้น นาย ก จะต้องทำการสอนด้วย
วุฒิปริญญาโทอีกกี่ปี จึงจะขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
 
วิธีการคำนวณดังนี้ 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งปริญญาตรี 6 ปี    = 72 เดือน 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งปริญญาโท 4 ปี    = 48 เดือน 

นาย ก ทำการสอนด้วยวุฒิปริญญาตรีมาแล้ว 2 ปี 6 เดือน  = 30 เดือน 

ยังขาดระยะเวลาท่ีต้องทำการสอนตามวุฒิปริญญาตรี  = 72 – 30 = 42 เดือน 

ต่อมาเมื่อได้รับวุฒิปริญญาโทจะต้องทำการสอนอีก      = 42  x  = 28 เดือน 

 
ดังนั้น นาย ก จะต้องทำการสอนด้วยวุฒิปริญญาโทอีก  = 2 ปี 4 เดือน 
 

กรณีการขอตำแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

หากจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประสงค์จะขอตำแหน่งทางวิชาการก็ให้
เสนอขอก่อนวันท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และต้องเป็นการขอตำแหน่งโดยวิธีปกติเท่านั้น 

 

4 
6 



บทที่ 2 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ผลงานวิชาการสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ต้องเป็นไปตามที่ เกณฑ์ ก.พ.อ. 

กำหนด มีคำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

1. งานวิจัย 
นิยาม 

       ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ และมีท่ีมาและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคำตอบหรือข้อสรุปรวม ท่ีจะนำไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการนำวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์-
Applied research) หรืองานวิจัยสร้างสรรค์ (Creative research) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการ
ใหม่ท่ีเกิดประโยชน ์ 

รูปแบบ 
       อาจจัดได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รายงานการวิจัยท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดท้ังกระบวนการวิจัย (research process) 
อาทิ การกำหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทำวรรณกรรมปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 
การอ้างอิง และอื่นๆแสดงให้เห็นว่าได้นำความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและสั้น สำหรับการ
นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

3. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งนำงานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 
การเผยแพร่ 

     เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
1.1 วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการใน

สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer 
reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี ้ วารสารวิชาการนั้นอาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์ หรือเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 



12 
 

1.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ได้แก่ 
ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข ้อม ูล SCIE, SSCI และ AHCI 
เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ 
(peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 

3. นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อท่ีประชุมทางวิชาการท่ีเป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู ่ในวง
วิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา 
และแก้ไขถ้อยคำหรือรูปแบบการนำเสนอท่ีถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุม
ทางวิชาการ (proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพโดยไม่รวมถึงการประชุม
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน 

4. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด ทั้งนี้ 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้
งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น 

5. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชพีใน
สาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดเมื่อได้เผยแพร่ 
“งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนำ “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อ
นำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทำ
ไม่ได้ 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B  เป็นงานวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
ระดับ A  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์และนำเสนอผลเป็นความรู้

ใหม่ท่ีลึกซึ้งกว่างานเดิมท่ีเคยมีผู้ศึกษาแล้ว และต้องเป็นท่ียอมรับหรือได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย โดยมีหลักฐานท่ีแสดงการวิเคราะห์ให้
เห็นถึงคุณประโยชน์ในด้านสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจจากนิติบุคคลองค์กรท่ีสาม (Third Party)ท่ีไม่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
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ระดับ A+  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นท่ียอมรับอย่างโดดเด่น (outstanding)รวมทั้งได้รับการ
อ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับแนวหน้านานาชาติ ของสาขาวิชานั้นๆ หรือสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวาง
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ท่ีไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 12 ประเภท ดังนี้ 

1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
2. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
3. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
4. กรณีศึกษา (Case Study) 
5. งานแปล 
6. พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 
7. ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
9. สิทธิบัตร 
10. ซอฟต์แวร์ 
11. ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
12. ผลงานนวัตกรรม 
 

2. ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
นิยาม 
ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้น ๆ และมีท่ีมาและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคำตอบหรือข้อสรุปรวม ท่ีจะนำไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการนำวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์-
Applied research) หรืองานวิจัยสร้างสรรค์ (Creative research) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการ
ใหม่ท่ีเกิดประโยชน ์ 

รูปแบบ 
    จัดทำเป็นเอกสาร โดยมีคำอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิด
การพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
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• ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการดำเนินการ 

• หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 

• คำอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 

• คำอธิบายถึงความรู้ความเช่ียวชาญท่ีใช้ และการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ 

• คำอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นภายหลังเสร็จส้ินการวิจัย 

• คำอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่ 
คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อท้ังวงการอุตสาหกรรมนั้น 

• คำอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนำกลับมาใช้ในการเรียนการสอนเช่น การเขียน
ตำรา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาท่ีสอน หรือใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา 

การเผยแพร่ 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่มีหนังสือ

ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ทั้งนี้บทความดังกล่าวจะต้องมีผู ้แต่งร่วมเป็น
บุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดย
อุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุม
วิชาการท่ีมีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ให้ใช้ลักษณะการเผยแพร่ตาม 
1 งานวิจัย ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีมีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการ
เพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน 

3. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื ้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม 

4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหา
ตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรมและต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว 

5. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยหรือกิจกรรมทาง
วิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดทำเอกสารประกอบที่มีเนื ้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

 



15 
 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมีส่วน

ร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ
ทำความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมี
แนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาหรือทำความ
เข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับ
อุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวงวิชาการอย่าง
กว้างขวางอย่างมีนัยสำคัญ เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรท่ีได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรมให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดย
ใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
2. ประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือ

สารสนเทศจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว อาจประเมินจากการตรวจสอบ

สภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งต้ังผู้แทนให้
ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 
 

3. ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
คำนยิาม 
ผลงานวิชาการซึ่งอาจดำเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและพัฒนา มี

เป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบ
ของผลงานประกอบด้วยคำอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานสำคัญ ได้แก่ (1) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน (2) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือความเช่ือท่ีผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนท่ี
เป็นนวัตกรรมเพื ่อส่งเสริมพัฒนาผู ้เร ียนหรือแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้น ทั ้งนี ้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็น  
รูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับ
ประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการ
เรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอนและ (3) กระบวนการและผลลัพธ์ในการนำนวัตกรรมนั้นไปทดลอง
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ใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีข้อมูลหลัก
ฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและ
ผู้สอน 

รูปแบบ 
1. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 
2. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดในการ

พัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดทำเป็นเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
การเผยแพร่ 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
1. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและมี

หลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็น

รูปเล่ม ส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเรียนการ

สอน และมีการประเมินคุณภาพ 
4. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทาง

วิชาการ (proceedings) 
หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุม

วิชาการท่ีมีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ให้ใช้ลักษณะการเผยแพร่ตาม 
1 งานวิจัย ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

5. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคำอธิบายแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B 
1. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีปรับจากแนวคิดเดิมหรือเป็น

แนวคิดใหม่ 
2. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้หรือคุณลักษณะของ

ผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ได้จริง 
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ระดับ A 
1. มีคุณลักษณะเหมือนระดับ B และ 
2. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอื่นได้ 
3. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมี impact factors 
ระดับ A+ 
1. มีคุณลักษณะเหมือนระดับ A และ 
2. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษาหรืองานประดิษฐ์

คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 
 

4. ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
นิยาม 
เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองการปกครอง 

สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอื่น อันนำไปสู่ข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจักษ์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการนำนโยบาย
นั้นไปปฏิบัติ เพื ่อให้ภาครัฐนำไปใช้กำหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คำสั่ง หรือมาตรการอื่นใดทั้งนี้ เพื่อ
แก้ปัญหาท่ีมีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ่นหรือนานาชาติ 

รูปแบบ 
จัดทำเป็นเอกสาร โดยมีคำอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สังเคราะห์สภาพปัญหาทาง

เศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง ส่ิงแวดล้อมหรือด้านอื่นท่ีต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูล
สนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทั้งนี้โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน คำส่ัง
หรือมาตรการอื ่นใด เป็นผลผลิต (output) รวมทั ้งมีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ 
(impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย 

การเผยแพร่ 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
1. ได้มีการนำเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คำสั่ง หรือมาตรการอื่นใดพร้อมคำอธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น ๆ ทั้งได้มีการนำไปสู่การพิจารณาหรือดำเนินการโดยผู้มี
หน้าท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที ่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนุน ซึ่งแสดง

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
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ระดับ A เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ B แต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา หรือพัฒนาท่ี
กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมายร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมี
การอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ A+ เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับการอ้างอิงอภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคม หรือได้รับ
การน าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน ์

 

5. กรณีศึกษา (case study) 

 นิยาม 
งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐบาล ฯลฯ) ศึกษ า

เหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีท่ีเกิดขึ้นจริงมาจัดทำเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการสอน (teaching 
case study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัย 
อื่น ๆ นำมาประกอบการตัดสินใจและกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือทำข้อเสนอในการ
พัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและ
การใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ 

รูปแบบ 
เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน (teaching notes) และใช้

ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วนคือ บทนำ เนื้อหา และบทส่งท้ายจำนวนกรณีศึกษา
ที่จะนำมาเสนอขอก าหนดตำแหน่งทางวิชาการต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 กรณีศึกษา และมีจำนวนหน้า
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 80 หน้า โดยเนื้อหาสาระจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอ
ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

การเผยแพร่ 
เผยแพร่ในล ักษณะของส ิ ่งต ีพ ิมพ ์หร ือส ิ ่งพ ิมพ ์อ ิเล ็กทรอน ิกส์ โดยต้องมีคณะผู ้ทรงค ุณว ุฒ ิ ท่ี

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมี
คณะผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ ทั ้งนี ้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B 
1. เป็นกรณีศึกษาท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนำเนื้อหา บทส่งท้ายรายละเอียดข้อมูลท้ังเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ 
2. เป็นกรณีศึกษาที ่ม ี เน ื ้อหาและการนำเสนอที ่ช ัดเจนเป็นประโยชน์ต ่อการเร ียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา 
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ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
เป็นกรณีศึกษาท่ีมีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ท่ีทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นประโยชน์ด้าน

วิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
1. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ นำเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู ้ศึกษามาก่อน มีการ

สังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างชัดเจน 

2. เป็นกรณีศึกษาท่ีกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

6. งานแปล 
นิยาม 
งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานวิชาการที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าในสาขา

นั้น ๆ ซึ่งเมื ่อนำมาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจาก
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศ
หนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

รูปแบบ 
งานแปลพร้อมบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานท่ีทำให้เกิดการพัฒนา

และความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ใน
แง่ใด 

การเผยแพร่ 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ การเผยแพร่ดังกล่าว

นั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ซึ่งจำนวนพิมพ์
เป็นดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้
เช่นกัน 

กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงานแปลซึ่งอยู่ในวิสัยท่ี
สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องนำงานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
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กรณีท่ีได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กำหนด การนำงานแปล
นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ 
สามารถกระทำได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงานแปลท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมท้ังมีบทนำของผู้แปลท่ีให้ข้อมูลครบถ้วน

เกี่ยวกับเอกสารท่ีแปล 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการใช้ภาษาท่ีสละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีบทนำเชิงวิเคราะห์ท่ีแสดงความรู้ความเข้าใจของผู้แปลใน

เรื่องนั้นๆ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้แปล ใส่ไว้ในบทนำ หรือในเชิงอรรถ 
แล้วแต่กรณี 

สำหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลักษณะคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
ระดับ B เป็นงานแปลท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นกำเนิด 

และบ่งช้ีความสามารถในการส่ือความหมายได้อย่างดี มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความท้ังตัวบทและบริบทของ
ตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยมีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทั้งใน
ระดับจุลภาคและมหภาค 

ระดับ A เป็นงานแปลท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรม
ต้นกำเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความ
ทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี มีการให้
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค 

ระดับ A+ ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ Aโดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติม
ดังนี้ 

1. เป็นงานท่ีแปลมาจากต้นแบบท่ีมีความสำคัญในระดับท่ีมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางวิชาการ 
2. เป็นงานท่ีแปลอยู่ในระดับท่ีพึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
3. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลท่ีมีลักษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ 

 

7. พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) และ
งานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

 นิยาม 
งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำ หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอื่น ๆอันเป็นผลของ

การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะล่าสุดทางวิชาการ (state-of-the-art) 
ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมคำ หรือหัวข้อหรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการ
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คนเดียว มีคำนำที่ชี้แจงหลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่นำมาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรม
รวมหรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นค้น ในกรณีท่ีจำเป็น 

รูปแบบ 
ประกอบด้วยบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนา

และความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ใน
แง่ใด 

การเผยแพร่ 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
2. การเผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พื้นฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างขวางตามท่ี

ยอมรับกันในวงวิชาการ 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของศัพท์ 

หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิดเชิงวิพากษ์และ/

หรือ เกิดความสนใจ ท่ีจะศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 

8. ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี 
คำนิยาม 
ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์พืชหรือสัตว์พนัธุ์

ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์  
อืน่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 

รูปแบบ 
ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดในการวิจัยค้นคว้าและ

พัฒนางานนั้น ๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนาผลการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน
และคุณสมบัติพิเศษที ่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของการนำไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสมและ
ศักยภาพของผลกระทบจากการนำไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม 
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การเผยแพร่ 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
1. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะการบันทึกภาพ การบันทึกเสียง 

ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
2. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมีผลการทดสอบตาม

หลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการนำผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทาง
สังคมในระดับปานกลาง 

ระดับ A เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมากขึ้น มีผลการ
ทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื ่อถือได้ และการนำผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

ระดับ A+ เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการ
ทดสอบตามหลักวิชาท่ีชัดเจน เช่ือถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติโดดเด่น และมีศักยภาพสูงในการนำไปใช้ประโยชน์ 
หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมใน
ระดับสูง 
 

9. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม 
ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะศิลปะ โดยผลงานดังกล่าวต้อง

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และต้องอธิบายได้ว่ามีแนวคิดจากปรัชญา 
จริยธรรม สุนทรียภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความจริง ความดี ความงาม พร้อมคำอธิบายอันกอปร
ด้วยหลักวิชาท่ีเอื้อต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดงด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ์หรือศิลปะด้านอื่นๆ 

รูปแบบ 
งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที ่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิงทฤษฎี รวมท้ัง

กระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นความรู้ในการพัฒนาต่อยอด
ผลงานการนำเสนอความรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนาสาขาวิชาชีพและการศึกษาตลอดจนการแสดงคุณค่าของ
ผลงานท่ีเอื้อให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน 
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การเผยแพร่ 
เผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน โดยต้องแสดง

หลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ได้ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
(peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนสำหรับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
ไม่น้อยกว่า 5 คน สำหรับระดับรองศาสตราจารย์และระดับศาสตราจารย์ โดยการตัดสินของที่ประชุมต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงสำหรับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 เสียงในระดับ
รองศาสตราจารย์และไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียงในระดับศาสตราจารย์ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer) 
ต้องมิได้สังกัดเดียวกันกับผู้ขอจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

วิธีการเผยแพร่ 
1. วรรณกรรมต้นแบบหรือผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ และเอกสารประกอบต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่

โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพการบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบ

บันทึกภาพ หรือการแสดงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. การเผยแพร่ที ่เกิดจากการใช้งานจริงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ตลอดจนการ

เผยแพร่ที่เกิดจากการได้รับเชิญไปบรรยายหรือในการประชุมวิชาการงานศิลป์ หรือวิชาชีพในต่างประเทศ 
สำหรับศิลปะการแสดงต้องแสดงในกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรระดับประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพของ
สาขาวิชานั้นๆ ของประเทศไทยหรือนานาชาติ สถานที่นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต้องเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพนั้นๆและต้องดำเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องโดยเป็นเวทีแสดงผลงาน
อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้ท่ีทำหน้าท่ีเป็น peer reviewer ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจำ เช่นอาจารย์
ประจำ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ยังคงปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำในสถาบันเดี ยวกับผู้ได้ร ับการ
ประเมิน เป็นต้นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ใกล้เคียง โดยต้องเป็นบุคคลท่ีมิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B เป็นผลงานที่มีคุณภาพทางการสร้างสรรค์ โดยสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด กระบวนการ 

เทคนิค รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลเพื่อสื ่อความให้กับผู้รับได้เป็นอย่างดี ซึ ่งแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาของศิลปะแขนงนั ้น  ๆ และก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร 
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ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัด ต่อวิชาการด้านงาน
สร้างสรรค์และการศึกษาแขนงนั้นๆ 

1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมผู้ี
ศึกษาหรือสร้างสรรค์มาแล้ว 

2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคล 
องค์กร ชุมชน หรือสังคม หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมี
การน าไปใช้อ้างอิงในผลงานอื่น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นงานท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนำเสนอส่ิงใหม่ในด้านการ
สร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ 

1. เป็นงานบุกเบิกท่ีมีคุณค่ายิ่ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทำให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ ทำ
ให้เกิดความก้าวหน้า เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือส่งผล
กระทบต่อชุมชนหรือสังคม หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมีหลักฐานการนำสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวาง 

3. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี ่ยวข้องในระดับ
นานาชาติ 

 

10. สิทธิบัตร (patent) 
 นิยาม 
 สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
 รูปแบบ 
 อาจจัดทำได้หลายรูปแบบ ท้ังท่ีเป็นรูปเล่ม หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 
 1. มีบทวิเคราะห์ท่ีอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงานท่ีทำให้เกิดการ
พัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้
อย่างไร ในแง่ใด 
 2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนท่ีแสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย 
 การเผยแพร่ 

มีหลักฐานการนำสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง โดย
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน 
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 ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับ B เป็นสิทธิบัตรท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้นำไปวิจัยหรือพัฒนาต่อยอด 
 ระดับ A เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู ้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ระดับชาติ 
 ระดับ A+ เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู ้นำไปใช้ประโยชน์ในระดับ
นานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
 

11. ซอฟต์แวร์ (software) 
นิยาม  
หมายความถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผลงานท่ีได้จาก

การวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ท่ีเป็นการประยุกต์หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ 
โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

1. การดำเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (numerical 
method) หรือการดำเนินงานลักษณะ engineering design ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบ
โดยตรง 

2. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ  (source code) 
เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยสำคัญ 

3. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้ว
ระบบการทำงานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือสำรวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์
หรือตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนซึ่งมิได้นำเข้ามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียวท้ังนี้ ผลลัพธ์ท่ีได้จะต้องสอดคล้อง
กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 

รูปแบบ 
อาจจัดทำได้หลายรูปแบบ ท้ังท่ีเป็นรูปเล่ม หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 
1. มีคำอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งานหลักการของวิธีการ

ทำงานและหน้าท่ีของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานท่ีทำให้เกิดการ
พัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้
อย่างไร ในแง่ใด 

3. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนท่ีแสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย 
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การเผยแพร่ 
มีหลักฐานการนำซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง โดย

ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B เป็นงานท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และนำเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิม ที่เคยมีผู้ศึกษา

มาแล้ว 
2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนำไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งานอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ

หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติ 
 

12. ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
 นิยาม 

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่ง
สาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อท้องถิ่นและสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน 
เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิตการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม อาชีพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพ
ชีวิตหรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นท่ี
สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 
หรือเป็นการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ท้ังนี้ ไม่นับรวม
งานท่ีแสวงหากำไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 

รูปแบบ 
จัดทำเป็นเอกสารและมีคำอธิบายหรือคำชี้แจงที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของเอกสารแสดงให้เห็นถึง

องค์ประกอบอย่างน้อยประกอบด้วย 
1. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย 
2. สภาพการณ์ของท้องถิ่นและสังคก่อนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
3. กระบวนการท่ีทำใหท้้องถิ่นและสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 
4. ความรู้หรือความเช่ียวชาญท่ีใช้ในการทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
5. การคาดการณ์ส่ิงท่ีจะตามมาหลังจากการเปล่ียนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
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6. การประเมินผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากความรู้หรือความเช่ียวชาญจากสาขาของผู้ยื่นขอ 
7. แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไปการจัดทำเอกสารผลงานต้อง

สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายหรือท้องถิ่น นอกจากเอกสารแสดง
ผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็น
วีดิทัศน์ ภาพยนตร์แถบเสียง 

การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีการบูรณาการศาสตร์หลายสาขา สามารถขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมได้จากผลความสำเร็จของทุกสาขาโดยผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะต้อง
แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการใช้ศาสตร์นั้น ๆ เพื่อร่วมพัฒนาหรือแก้ปัญหาจนทำให้พื้นที่นั้นเกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 

การเผยแพร่ 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมทำได้โดยการจัดเวทีนำเสนอผลงานในพื้นที่หรือการ

เปิดให้เยี ่ยมชมพื ้นที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู ่สาธารณะอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง ท่ี
สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้
อ้างอิงได้ หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ทั ้งนี ้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B ลักษณะของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี ่ยวชาญในสาขาของผู ้ย ื ่นขอ มีการแสดง

กระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการท่ีมาจากการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเป้าหมาย มีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทำ
ความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น หรือสังคมนั้น 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และคุณภาพผลงานท่ียื่นขอจะต้องสามารถนำไปเป็นแบบอย่างให้กับ
ท้องถิ่นหรือสังคมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายหรือถูกนำไปใช้เป็นนโยบายในระดับจังหวัด 
หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A ผลงานต้องส่งผลกระทบต่อสังคม หรือแวดวงวิชาการอย่าง
กว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ 
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 13. ผลงานนวัตกรรม 
นิยาม 
ผลงานนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลให้เกิดการ

พัฒนามาตรฐาน ประสิทธิภาพ มูลค่าคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ สร้างผลกระทบได้ในวงกว้างใน
เชิงพาณิชย์ หรือในเชิงสาธารณะ และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  (1) ผลงานนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (product) การบริการ (service) กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต (process) หรือ (2) 
ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ 
การตลาด หรือในการอื่นใด 

รูปแบบ 
จัดทำเป็นเอกสารและหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้ขอผลงานกระบวนการพัฒนาผลงาน

นวัตกรรม การนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. เอกสารพร้อมหลักฐานข้อมูลคุณสมบัติประจำตำแหน่ง ท่ีแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการในด้านต่าง ๆ การสร้างทีมงานหรือเครือข่าย การผลักดันการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
และการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (I&E career preparation) ข้อมูลการ
พัฒนาเครือข่ายหรือเช่ือมโยงภาคส่วนอื่น (I&E engagement) 

2. เอกสารพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรมที่สรุปข้อมูลที่แสดงให้เห็นการพัฒนาผลงาน 
สอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรมโดยสามารถจำแนกตามผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือผลงาน
นวัตกรรมด้านสังคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังนี้ 

2.1 ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการดำเนินการ 
2.2 คำอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรือการทำให้เกิดคุณค่าในมิติใหม่ โดยระบุแนวทาง

ใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือวิธีทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดีกว่าเดิม หรือวิธีที่ทำให้เกิดจากการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย หรือวิธีที ่ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ห รือความรู้ใหม่ใน
ประเทศจากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย รวมถึงการมีส่วนร่วมของการกำหนดปัญหาและแก้ปัญหา หรือ
การสร้างคุณค่าในมิติใหม่ 

2.3 คำอธิบายถึงความรู้ความเช่ียวชาญท่ีใช้ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างคุณค่า 
2.4 คำอธิบายถึงความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นภายหลังเสร็จส้ินการดำเนินการ 
2.5 ค าอธิบายถึงการดำเนินการหรือการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 
2.6 คำอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ 

3. เอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี) ผู้เสนอผลงานสามารถใช้เอกสารหลักฐาน
อื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ท่ีใช้ในการพัฒนาบทบาทของผู้มีส่วน
ร่วมหรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม อาทิ 
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3.1 ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) 
3.2 ข้อมูลในการนำผลงานไปต่อยอด/ สร้างมูลค่าเพิ่ม (entity creation) 
3.3 ข้อมูลการได้รับทุนจากภายนอก (sponsored research) 
3.4 ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อาทิ หลักฐานการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ หรือรายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้
ประเมินอิสระ 

การเผยแพร่ 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึ่ง

เป็นบุคคลภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน(peer reviewer) ท่ีได้รับการยอมรับ 
1. รายงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ 

1.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรายงานเชิงเทคนิค (technical report) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคอุตสาหกรรม (industry sponsored activities) รวมถึงสัญญาหรือข้อตกลงการทำงานร่วมกันแสดงถึง
การนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ (novel data/products) ข้อมูลวิธ ีการ/
กระบวนการใหม่ (novel process /procedure) การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ซึ ่งต้องได้รับการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

1.2 รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ผลงานนวัตกรรม 

1.3 ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผล รวมถึง
ต้องมีหลักฐานยืนยันถึงการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

2. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนวัตกรรม อาทิ สิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์  
อนุสิทธิบัตร เอกสารแสดงการได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

3. การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผ่านเวทีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอ
ผลงานด้านนวัตกรรมสู่สาธารณะ 

4. การแพร่หลาย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว (embedded) ในผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการผลิตหรือการบริการ 

ลกัษณะคุณภาพผลงาน 
ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
ระดับ B 
1. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรหรือพื้นที่ใดพื้นท่ี

หนึ่ง โดยมีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการครอบคลุมต้ังแต่การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา พัฒนา
และทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้นหรือแสดง
ให้เห็นถึงขั ้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ 3 ขึ ้นไป ที่ผ่านขั้นการพิสูจน์
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แนวคิด (proof-of-concept) และส่วนประกอบหรือช้ินส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล และ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 
และส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ท่ี
สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

ระดับ A 
1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีความแตกต่างจากเดิม

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น หรือการพัฒนาหรือมาตรฐาน หรือคุณภาพท่ีสูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงขั้น
เทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ ๕ ขึ้นไป ที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของทั้งระบบ
ผ่านการทดสอบว่าทำงานได้จริง เป็นต้นแบบระบบสมบูรณ์ (full function prototype) สามารถสาธิตการ
ทำงานในสภาพแวดล้อมจริงตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. นำไปสู ่การต่อยอดหรือสร ้างมูลค่าเพิ ่มของผลงานด้วยการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
(commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะและเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ประจักษ์ หรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบ
เชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

ระดับ A+ 
1. เป็นผลงานนวัตกรรมท่ีมีการใช้เทคโนโลยีข้ันสูงหรือมีการบูรณาการศาสตร์ท่ีนำไปสู่การได้เทคโนโลยี

ใหม่หรือกระบวนการใหม่ หรือเป็นการเพิ่มคุณภาพและคุณสมบัติใหม่ ๆ (key features) ของผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการที่ดีขึ ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดการขยายผลที่นำไปสู่การจัดตั้งธุรกิจใหม่ (entity 
creation) อาทิ จัดต้ังบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้น (startup/spin-off) หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพ
ที ่สูงขึ ้น หรือแสดงให้เห็นถึงขั ้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ 8 ขึ ้นไป 
เป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมนำไปใช้งานจริงในภาคการผลิตและบริการ (fully 
qualified) หรือประสบผลสำเร็จในการใช้งานจริง (proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ในการนำไปใช้ประโยชน์ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม 

2.  ได ้ร ับการยอมร ับระด ับชาต ิ  หร ือ นานาชาต ิ  และถ ูกน ำไปใช ้ประโยชน ์ ในเช ิงพาณ ิชย์
(commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะในวงกว้างหรือก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงแบบก้าว
กระโดดสู่ระดับประเทศหรือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมที่นำไปสู่การผลิตหรือบริการมูลค่าสูงหรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ท่ีสูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิง
สังคม และเศรษฐกิจ 
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ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม 
ระดับ B 
1. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการดำเนินงานแบบครบกระบวนการ ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคมเป้าหมาย พัฒนาออกแบบกระบวนการ ทดสอบผลงาน
ต้นแบบในสถานการณ์จริงและมีการติดตามประเมินผลลัพธ์ หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพท่ี
สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level : SRL) 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ที่ผ่านการทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
หรือมีการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นท่ีนำร่องเพื่อยืนยันผลกระทบตามท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ ตามมาตรฐานสากล และ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3. นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น
และส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ท่ี
สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

ระดับ A 
1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงระบบ หรือเชิงกลไกท่ี

ก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์กรหรือเครือข่ายภาคส่วน (consortium) หรือชุมชน ท่ีดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
หรือการพัฒนาหรือมาตรฐาน หรือคุณภาพท่ีสูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยี
ด้านสังคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดับ 5 ขึ้นไปท่ีแนวทางในการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ 
และถูกนำสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดลอ้มอื่น 
ร่วมกับการปรับปรุงแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบแนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาใหม่
ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. มีการนำไปใช้เป็นต้นแบบ หรือมีการถ่ายทอดการดำเนินงานไปยังองค์กรหรือเครือข่ายองค์กรหรือ
ชุมชนอื่น หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการ
วิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 

ระดับ A+ 
1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการนำไปใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงระบบ หรือเชิงกลไก หรือการ

สร้างหน่วยธุรกิจ ที่ทำงานลักษณะไม่แสวงหากำไรหรือ social enterprise ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอย่างมีนัยสำคัญ (อาทิ นวัตกรรมภาครัฐ นวัตกรรมสังคมดิจิทัล นวัตกรรมหน่วยเช่ือมโยง นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจเชิงสังคม นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจแบ่งปัน) ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนา หรือ
มาตรฐานหรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social 
Readiness Level : SRL) ในระดับ 8 ขึ้นไป ท่ีมีการเสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบแผนการ
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ดำเนินงานที่สมบูรณ์และได้รับการยอมรับ หรือ ได้รับการยอมรับให้นำไปประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 
ได้จริง ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. นำไปสู่การขยายผลในวงกว้าง ในระดับพื้นที่เขตภูมิสังคมหรือจังหวัดหรือภูมิภาค หรือประเทศ หรือ
เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลนวัตกรรมทางสังคมหรือรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
นิเวศนวัตกรรมจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ท่ีสูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

 

14. ตำรา 
นิยาม 
งานวิชาการที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากการนำข้อคน้พบ

จากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและ
เรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนกำหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มี
เอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนท่ีดี ใช้ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้
ใหม่อันเป็นความรู้สำคัญที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ เนื้อหาสาระของตำราต้องมี
ความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันท่ีผู้ขอยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการท้ังนี้ ผู้ขอกำหนดตำแหน่จะต้อง
ระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตำราเล่มที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานทางวิชาการที ่เป็น 
“ตำรา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคำสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที ่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็น
บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและทำความเข้าใจในสาระของตำรานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่
ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้นหากผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนไป
แล้ว จะนำมาเสนอเป็นตำราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นตำรา 

รูปแบบ 
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยคำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุปการอ้างอิง 

บรรณานุกรม และดัชนีค้นคำ ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบาย
สาระสำคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทำ
ความเข้าใจในสาระสำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

การเผยแพร่ 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer)ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์ หรือ 
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื ่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม , e-learning, online 

learning 
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3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับการเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
กว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ  ในหลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจ
แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

กรณีท่ีได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของตำราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนดการนำตำรานั้นไป
แก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในตำราเพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่  สามารถ
กระทำได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพตำราท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B เป็นตำราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการนำเสนอท่ี

ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์

ต่อวงวิชาการ 
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึง

ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
3. สามารถนำไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มีความละเอียด

และความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
1. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) หรือ

ทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รับการอ้างอิงอย่าง

กว้างขวางในระดับนานาชาติ 
3. เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ 

 

15. หนังสือ 
นิยาม 
งานวิชาการท่ีเกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยท่ี
สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนท่ีสร้างเสริมปัญญา
ความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง เนื้อหาของ
หนังสือไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร 
และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งเนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความ
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ทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอ
เป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนไปแล้ว จะนำมาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้ 

รูปแบบ 
เป็นรูปเล่มท่ีประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงบรรณานุกรม และ

ดัชนีค้นคำ ท่ีทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็
ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

1. เป็นงานท่ีนักวิชาการเขียนท้ังเล่ม (authored book) คือเอกสารท่ีผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทั้งเล่มอย่างมี
เอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนท่ีสร้างเสริมปัญญา ความคิด และสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ 

2. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book chapter) โดยจะต้องมี
ความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในสาระสำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่
ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นท่ี
ยอมรับจนได้ข้อสรุปท่ีทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีท่ีในแต่ละบทมีผู้เขียน
หลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจนจำนวนบทที่จะนำมาแทนหนังสือ 1 เล่ม ต้องมี
จำนวนอย่างน้อย 5 บทและมีจำนวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 80 หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนังสือ
ท้ัง 5 บท จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาท่ีเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ท้ังนี้ อาจอยู่
ในหนังสือเล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ และสำหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวม
ท้ังหมด 

การเผยแพร่ 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์ 
2. การเผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับการเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง

กว้างขวาง โดยจำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความ
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกันกรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑท่ี์ 
ก.พ.อ. กำหนดการนำหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อนำมาเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระทำได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข
นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและการนำเสนอท่ี

ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
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ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์

ต่อวงวิชาการ 
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
4. สามารถนำไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติมีความละเอียด

และความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
1. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) หรือ

ทฤษฎใีหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รับการอ้างอิงอย่าง

กว้างขวางในระดับนานาชาติ 
3. เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ 

 

16. บทความทางวิชาการ 
นิยาม 
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการ

วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยท่ีผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 

รูปแบบ 
ประกอบด้วยการนำความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นท่ีต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์กระบวนการ

อธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมท่ีครบถ้วนและสมบูรณ์ 
การเผยแพร่ 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

1.1. วารสารวิชาการระดับชาตินั ้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer 
reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ท้ังนี้ วารสารวิชาการนั้น 

อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์ หรือเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
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1.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั ้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ได้แก่ 
ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข ้อม ูล SCIE, SSCI และ AHCI 
เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นท่ีมีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น 
ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ 

เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนำ “บทความวิชาการ” นั้นมาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมิน
คุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทำไม่ได้ 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ B เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ

การนำเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 

1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์
ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

2. สามารถนำไปอ้างอิงในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางในระดับชาติ มีความละเอียดและความลุ่มลึกทาง
วิชาการในระดับสูง 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
1. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ทาง

วิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการ

หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

13. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป 
13.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับ

แรก (first author) หรือผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หรือผู้ประพันธ์
บรรณกิจ (corresponding author)  

ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หมายถึง ผู้ที่มีชื่อในผลงานวิชาการเป็นชื่อแรกรับผิดชอบการทำ
ผลงานวิชาการ และเขียนต้นฉบับ (manuscript) ช้ินนั้นด้วยตนเอง 

ผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทมีส่วน
สำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contribution) ด้วยความเชี่ยวชาญจำเพาะในสาขาวิชาของ
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ตนเอง และความรับผิดชอบสำคัญในการออกแบบการวิจัย (research design) หรือการออกแบบงานวิชาการ
นั้นๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวิชาการ
ที่ประกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณ์รวมทั้งทำหน้าที่รับผิดชอบติดต่อกับ
บรรณาธิการ 

13.2 ถ้าเป็นงานท่ีผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
13.2.1 กรณีงานวิจัยผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา 

(essentially intellectual contributor) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ในเรื่องนั้น 
13.2.2 กรณีผลงานทางวิชาการกลุ่มอื ่นที่มิใช่งานวิจัย ผู ้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first 

author) หรือผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) ในเรื่องนั้น 
13.3 ผู ้ขอกำหนดตำแหน่งจะต้องยื่นแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการสำหรับ

ผลงานทางวิชาการทุกผลงาน 
13.4 การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดยผู้ขอผู้ประพันธ์อันดับ

แรก (first author) และผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพื ่อรับรองบทบาทหน้าที ่ การ
ปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไรการลง
นามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปล่ียนแปลงไม่ได้หากตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถือว่าการกระทำของผู้นั้นเข้าข่าย
ผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษา
สอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยต่อไป 



บทที่ 3 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และการประเมินการสอน 

 
เอกสารหลักฐานที ่ใช้ในการประเมินผลการสอน  เป็นเอกสารบังคับที ่ใช้ประกอบการพิจารณา 

ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในการสอนวิชาใด
วิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันท่ีสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือ
สำคัญของผู้สอนในการใชประกอบการสอน ผู้ประสงค์จะขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการต้องศึกษารูปแบบ
และรายละเอียดการเขียนใหเข้าใจ เพื่อใหสามารถเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนได้อย่าง
ถูกต้อง  

 

1. ประเภทเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน 
1.1 แบบที่ 1 หรือ เอกสารประกอบการสอน 

นิยาม  
ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร

ของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือสำคัญของ
ผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 

รูปแบบ 
เป็นเอกสารหรือสื่ออื ่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการสอน หัวข้อบรรยาย  

(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือ
หนังสืออ ่านประกอบ บทเร ียบเร ียงคัดย่อเอกสารที ่ เก ี ่ยวเน ื ่องแผนภูม ิ ( chart) แถบเสียง (tape) 
ภาพเคล่ือนไหว (video) ภาพเล่ือน (slide) ส่ือการสอนออนไลน์ หรือส่ือปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมีการ
อ้างอิงแหล่งท่ีมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

การเผยแพร่ 
อาจเป็นเอกสารที่จัดทำเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสำเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออื ่น ๆ อาทิ ซีดีรอม ที่ได้ใช้

ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว 

ลักษณะคุณภาพ 
อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะกำหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางว ิชาการ  มหาว ิทยาลัยราชภัฏเพชรบ ูรณ์   

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2565 
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1.2 แบบที่ 2 หรือ เอกสารคำสอน 
นิยาม  
ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็น

เนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความ
สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้เรียนท่ีนำไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติม
ขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ 

รูปแบบ 
เป็นเอกสารรูปเล่มหรือส่ืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในวิชาท่ีตนสอนประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย 

(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่าน
ประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) 
ภาพเล่ือน (slide) ส่ือออนไลน์ ส่ือปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาท่ีใช้ประกอบการอธิบายภาพ 
แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัยและ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

การเผยแพร่ 
ต้องได้รับการจัดทำเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่มหรือส่ืออื่น ๆ ท่ีแสดงหลักฐานว่าได้

เผยแพร่โดยใช้เป็น “คำสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว 
ลักษณะการเผยแพร่ 
อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะกำหนดเป็นข้อบังคับ 

ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏเพชรบ ูรณ์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2565 
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2. องค์ประกอบเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน  
เอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
2.1 สวนปก 

  ปกนอก การเขียนปกนอก รายละเอียดดังนี้  
1. ส่วนบนสุด ให้ระบุช่ือ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  
2. ส่วนกลาง ให้ระบุช่ือ-สกุลผู้เขียน  
3. ส่วนล่าง ให้ระบุคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเลข พ.ศ. (ไม่ต้องใสคําว่า พ.ศ.) 

สันปก การเขียนสันปก ให้ระบุช่ือวิชา ช่ือผู้เขียน (ไม่ต้องระบุคํานําหน้า)  
ปกใน การเขียนปกใน ให้เขียนเหมือนปกนอก โดยเพิ่มวุฒิการศึกษาต่อท้ายช่ือผู้เขียน  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ส่วนบนสุด ใหร้ะบุช่ือเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
2. ส่วนกลาง ให้ระบุช่ือผู้เขียน โดยไม่ต้องระบุคํานําหน้าช่ือแต่ให้ระบุคุณวุฒิสูงสุดของผู้เขียน 
3. สวนล่าง ใหระบุคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเลข พ.ศ. (ไม่ต้องใส่คําว่า พ.ศ.) 

2.2 คํานํา 
การเขียนคำนำเปน็การกล่าวนำถึงความสำคัญ ความจำเป็น จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนรายวิชาท่ี

เขียน สาระสำคัญของรายวิชา และประโยชนท่ี์ได้รับ เนื้อความควรมีประมาณ 3 ย่อหนา มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ย่อหน้าแรก กล่าวถึง รายวิชา รหัสวิชาและหลักสูตร ความสำคัญ ความจำเป็นจุดมุ่งหมายในการ

เรียนการสอน สาระสำคัญ และประโยชนท่ีได้จากการจัดทำเอกสารประกอบการสอน  
2. ย่อหน้าท่ีสอง ควรเขียนส่วนประกอบของเอกสารว่าแบ่งเป็นกกี่บท ช่ือบท และสาระสำคัญโดยสรุป 
3. ย่อหน้าท่ีสาม กล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้รบัและกล่าวขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวของ 

2.3 สารบัญ 
สารบัญเป็นส่วนที่แสดงรายการหรือหัวข้อต่าง ๆ ของเอกสารประกอบการสอนที่ปรากฏในเล่มและมี

เลขหน้ากำกับ โดยมีการจัดเรียงตามลำดับ      
2.4 แผนบริหารการสอนประจำวิชา 

แผนบริหารการสอนประจำวิชา มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ชื่อวิชา รหัสวิชา จำนวน หน่วยกิต-ชั่วโมง และเวลาเรียนทั้งหมด 16 สัปดาห์ (ไม่รวมการวัดผล 

ประเมินผล) 
2. คำอธิบายรายวิชา 
3. วัตถุประสงค์ท่ัวไป (พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย) 
4. เนื้อหา นําเนื้อหาจากคำอธิบายรายวิชามากำหนดเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และกําหนดเวลาใช้สอน

แต่ละหัวข้อหรือแต่ละเรื่องว่าใช้เวลาในการสอนกี่ช่ัวโมง โดยยึดจำนวนช่ัวโมงท่ีรายวิชากำหนด 
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5. วิธีสอนและกิจกรรม โดยให้กำหนดรูปแบบการสอน กระบวนการจัดการเรียน การสอนและกิจกรรม
เสนอแนะท่ีหลากหลายเพื่อใหญ่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเนื้อหาท่ีกำหนด 

6. สื่อการเรียนการสอน กำหนดสื่อและนวัตกรรมที่จะใช้ในการเรียนรู้เนื้อหา สาระของรายวิชาที่เด่น
และทันสมัย 

7. การวัดผลและประเมินผล ให้เสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา เช่น การทดสอบการ
ประเมนิจากสภาพท่ีเป็นจริง ฯลฯ การกำหนดคะแนนระหว่างภาคและปลายภาคเรียน เป็นต้น 
2.5 แผนบริหารการสอนประจำบท 

แผนบริหารการสอนประจำบท เป็นการกำหนดรายละเอียดของเนื้อหาสาระของบทนั้นให้มีความชัดเจน 
ท้ังวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีสอนและกิจกรรม ส่ือ และการประเมินผล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

1. แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 
2. หัวขอ้เนื้อหาประจำบท 
3. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ควรเขียนให้สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ เช่น อธิบาย 
บอกประเภท จําแนก แสดง บรรยาย และยกตัวอย่าง เป็นต้น 
4. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท 
5. ส่ือการเรียนการสอน 
6. การวัดผลและการประเมินผล 

2.6 เนื้อหา 
เนื้อหาในแต่ละบท เขียนเรียงลำดับตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้ อธิบายรายละเอียดแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน 

ใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่ายและอาจมีการยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นจำนวนบทจะมากหรือนอ้ย
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของรายวิชา นําเนื้อหามาแบ่งเป็นบท โดยเขียนให้มีปริมาณท่ีใกล้เคียงกันในแต่ละบท เนื้อหา
แต่ละบทต้องสอดคล้องและครอบคลุมรายวิชา เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. บทนําเข้าสู ่เนื ้อหา การเขียนบทนําเข้าสู ่เนื ้อหาเป็นการเขียนเพื่อปูพื ้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาในบท  
อาจเขียนเกี่ยวกับรายละเอียดของหัวข้อหลักภายในบท ความยาวประมาณ 1 ย่อหน้า 

2. เนื้อหา ผู้เขียนต้องเรียบเรียงให้เป็นไปตามลำดับ ประกอบด้วย หัวข้อหลัก หัวข้อรองและหัวข้อยอ่ย 
พร้อมท้ังรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี สถิติ ตัวอย่างงานวิจัย ตาราง และภาพประกอบ 

3. สรุป คือส่วนปิดท้ายของเนื้อหาในแต่ละบทที่ผู้เขียนต้องสรุปใจความสำคัญหรือสาระสำคัญของบท 
นั้น ๆ ให้เข้าใจอย่างกระชับการจัดรูปแบบเอกสารในแต่ละบทของเอกสารประกอบการสอน การขึ้นต้นบท
ใหม่ ได้แก่ บทท่ี 1 บทท่ี 2 ฯลฯ ต้องจัดไว้หน้าค่ีซึ่งอยู่ด้านขวามือเสมอ ไม่ต้องใส่เลขหน้าท่ีหน้าต้นบท แต่ให้
นับหน้าด้วย 
2.7 คําถามทบทวน 

เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทำและเป็นการทบทวนบทเรียนอีกทั้งเพื่อทดสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียน 
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2.8 บรรณานุกรม 
บรรณานุกรม คือ ส่วนรายการอ้างอิงที่เอกสารประกอบการสอนเล่มนั้น ๆ อ้างถึง ผู้เขียนต้องจัดเรียง

รายการอ้างอิงทุกรายการท่ีปรากฏในเล่มเอกสารลงไว้ในบรรณานุกรม โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ แล้ว
ตามด้วย A-Z และใช้หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมท่ีถูกต้อง 
2.9 ภาคผนวก 

ภาคผนวก คือ ส่วนเพิ่มเติมท่ีไม่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาโดยตรง แต่ผู้เขียนพิจารณาแล้วว่าจะมีประโยชน์ต่อ
ผู้อ่าน ท้ังนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ 
2.10 บันทึกวีดีโอการสอน 

ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต้องทำการบันทึกวีดีโอการสอนในรายวิชาท่ีประเมินการสอน เพื่อ
ประกอบการประเมินการสอน 
 

3. แนวทางการประเมินผลการสอน 

3.1 หลักเกณฑ์ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนว่าผู้ขอมีความสามารถในการสอนให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาท่ีสอน ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชา ท่ีสอนโดยใช้แนวทางในการประเมินตาม
ความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

3.1.1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือก
การเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลลัพธ์การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้โดยเสนอเอกสารหลักฐาน
ท่ีสามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อท่ีผู้ขอเป็นผู้สอน ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ
กฎหมาย 

3.1.2 มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนที่ทันสมัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที ่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทร ก
ประสบการณ์จริง ใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบคำถามให้เข้าใจได้ชัดเจน หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบ
ดิจิทัล (digital interactive media) 

3.1.3 มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื ่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(lifelong learner) 

3.1.4 มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาท่ีสอน 
3.1.5 มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1.6 มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
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3.1.7 มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (digital interactive 
media) ที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจำลองสถานการณ์สมมติเพื่อให้ผู ้เรียน เข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 

3.1.8 มีความสามารถที ่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิส ัมพันธ ์ การร่วมงาน ( interpersonal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น 

3.1.9 มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาท่ีสอน 
กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินผลการสอนของ

คณาจารย์ประจำปีท่ีครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามท่ีกำหนดไว้ข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม เท่ียงตรงและเช่ือถือ
ได้ คณะกรรมการอาจให้ใช้ระบบการประเมินผลการสอนดังกล่าวนั้นแทนแนวทางการประเมินผลการสอน
ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการอาจกำหนดแนวทางในการประเมินเพิ่มเติมข้ึนอีกก็ได้ โดย
จัดทำเป็นประกาศให้เป็นที่ทราบท่ัวกันก่อนการประเมิน 

 

4. วิธีการประเมินผลการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผลการสอน เพื ่อใช้ในการ
ประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  คือ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2565 ซึ่งมีข้อกำหนด ดังนี้ 

การประเมินผลการสอน ให้ดำเนินการเฉพาะกรณีการขอกำหนดตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์และ 
รองศาสตราจารย์ กรณีการขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ไม่ต้องมีการประเมินผลการสอน 

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ให้คณบดีของคณะต้นสังกัดของผู้เสนอขอเปน็ผู้มี
อำนาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินการสอน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

(1) คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ซึ ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เสนอขอ  หรือ 
รองคณบดีของคณะต้นสังกัดของผู้เสนอขอ เป็นประธาน 

(2) คณาจารย์ประจำในคณะต้นสังกัดของผู้เสนอขอ ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งท่ีเสนอขอ 
จำนวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ 

(3) คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ท่ีมิใช่คณาจารย์ประจำในคณะต้นสังกัดของผู้เสนอขอ ซึ่งมีตำแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งท่ีเสนอขอ จำนวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ 

ให้คณบดีแต่งต้ังบุคลากรของคณะเป็นเลขานุการ และอาจแต่งต้ังบุคลากรของคณะเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้
อีกไม่เกิน 2 คน 
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ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งคณาจารย์ประจำซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เสนอขอเพื่อ
แต่งต้ังเป็นประธานหรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนตาม (1) (2) หรือ (3) ได้ จะ
แต่งตั้งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี 
เป็นประธานหรืออนุกรรมการก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้เสนอขอเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีให้อธิการบดี หรือ ผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินการสอน 

ให้ประธานกรรมการ ก.พ.ว. แต่งต้ังเลขานุการ และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน 
การพิจารณาประเมินผลการสอน คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนอาจพิจารณาจากบันทึกวิดีโอ

การสอน หรือข้อมูลอื่นท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาประเมินผลการสอน 
ให้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนดำเนินการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน

การประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ประธานอนุกรรมการเพื่อ
ประเมินผลการสอนเสนอขอขยายระยะเวลาต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
ตามข้อกำหนดในประกาศฯ ท้ังนี้ ให้ผู ้มีอำนาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนขยาย
ระยะเวลาให้ได้ไม่เกินครั้งละ 15 วัน 
 

5. ผลการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน 
ผลการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน จะต้องอยู่ในเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน 
5.1 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มีช่ัวโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชำนาญในการสอน และเสนอเอกสารหลักฐานที ่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ ้นตามภาระงานสอน และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา และมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับดี 

สำหรับกรณีท่ีผู้ขอได้ทำการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาท่ีมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อท่ีผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

5.2 ระดับรองศาสตราจารย์ 
มีช่ัวโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อย

กว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชำนาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ ้นตามภาระงานสอน และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา และมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับดี 
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สำหรับกรณีที่ผู ้ขอได้ทำการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู ้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่ง
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ผลการประเมินผลการสอนให้มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ ก.พ.ว. มีมติเห็นชอบผลการประเมินผล
การสอน โดยผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสามารถใช้ผลการสอนที่ผ่านการประเมินแล้ว ในการเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่ต้องมีการประเมินผลการสอนใหม่ เว้นแต่ 

(1) ผลการสอนที่ผ่านการประเมินได้ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ขอได้รับการ
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งท่ีเสนอขอในครั้งนั้นแล้ว 

(2) กรณีอื่นตามท่ี ก.พ.ว. กำหนด 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ครบถ้วนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ด ำรงตำแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 จะยื่นเรื่องเสนอขอประเมินผลการสอนไว้
ล่วงหน้าก่อนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก็ได้ 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก แบบฟอร์ม 

เรื่อง หน้า 

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) 47 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 64 

แบบประเมินการสอน 67 

แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน 68 

แบบสรุปการประเมินการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
การสอน 

71 

แบบประเมินหนังสือ ตำรา ก่อนการเผยแพร่ 72 

แบบตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่หนังสือ ตำรา 73 

แบบฟอร์มบนัทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับคณะ) 

75 

แบบฟอร์มบนัทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

77 

แบบฟอร์มบนัทึกข้อความขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า 79 
 



 
 

ก.พ.อ. ๐๓ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖4 

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

๑. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอดำรงตำแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 
(เช่ียวชาญ............................................................) 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบช่ืุอคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ 
และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ท่ีจบ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยท่ีทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง......................................................    รับเงินเดือน........................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา.......................... 
           เมือ่วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
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     ๒.๔ ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา............................. 
           เมื่อวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. .......  
 (ในกรณีท่ีเคยบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอื่น หรือเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ
ในสังกัดอื่น ให้ระบุตำแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ท่ีดำรงตำแหน่งนั้นด้วย)   

           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    
     ๒.๕ ตำแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 
 2.6 การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับยกย่องระดับนานาชาติ 
อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) 
  2.6.1 
  2.6.2 
  2.6.3 
  2.6.4 
  2.6.5 
  
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานท่ีทำโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาท่ีสอน  ช.ม./สัปดาห์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และแหล่ง
ทุนในระหว่างปีท่ีทำการวิจัย และระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาท่ีใช้ต่อสัปดาห์) 
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๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............        
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

   ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/กรณีศึกษา 
(case study) งานแปล/พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้สนสุนทรียะ ศิลปะ/สิทธิบัติ/
ซอฟต์แวร์/ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ผลงานนวัตกรรม) 

  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
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  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๑.๓  ตำรา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.3.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๑.3.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง            
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าท่ีของผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมท้ังระบุจำนวน
ครั้งท่ีถูกอ้างอิง (Citation) และ Joumal impact factor) 

ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าท่ีของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วน
ไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
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     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจยันี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/กรณีศึกษา 
(case study) งานแปล/พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้สนสุนทรียะ ศิลปะ/สิทธิบัติ/
ซอฟต์แวร์/ผลงานรับใช้ท้องถิน่และสังคม/ผลงานนวัตกรรม) 

  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
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  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๒.๓ ตำราหรือหนังสือ 
  ๔.๒.3.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๒.3.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๒.3.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 

 4.2.4 เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ 3 
  4.2.4.1 งานวิจัย 
   1) งานวิจัย เรื่อง................................................................................................................ 
    1.1)  การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
           Quartile1  Quartile2 
    1.2)  บทบาทหน้าท่ี 
            ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
            ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
   2) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................................ 
    2.1)  การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
           Quartile1  Quartile2 
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    2.2)  บทบาทหน้าท่ี 
            ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
            ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
   3) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................................ 
    2.1)  การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
           Quartile1  Quartile2 
    2.2)  บทบาทหน้าท่ี 
            ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
            ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
   
  4.2.4.2 งานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน....เรื่อง ได้รับการอ้างอิง......... 
รายการ พร้อมท้ังส่งเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus 
  4.2.4.3  ผู้ขอ มีค่า Life-time h-index (Scopus).................................. 
  4.2.4.4 โครงการวิจัยท่ีผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบัน  (Life-time) พ ร้อม ท้ั งส่ ง เอกสารห ลักฐาน ท่ี  เช่น  หน้ า สัญ ญ า จดหมายรับ รอ ง                         
จากสถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 
   1) โครงการวิจัย เรื่อง........................................................................................................ 
    ได้รับทุนจาก................................................................................................................. 
   2) โครงการวิจัย เรื่อง........................................................................................................ 
    ได้รับทุนจาก................................................................................................................. 
   3) โครงการวิจัย เรื่อง........................................................................................................ 
    ได้รับทุนจาก................................................................................................................. 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                     
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า  เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าท่ีของผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมท้ังระบุจำนวน
ครั้งท่ีถูกอ้างอิง (Citation) และ Joumal impact factor) 

  ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าท่ีของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำใน           
ส่วนไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

๔.๓ ผลงานทางวิชาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ 
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
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  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการ               
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/กรณีศึกษา 
(case study) งานแปล/พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน           
/ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้สนสุนทรียะ ศิลปะ/สิทธิบัติ         
/ซอฟต์แวร์/ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ผลงานนวัตกรรม) 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
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๔.๓.๓  ตำราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.3.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

   
๔.๓.3.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๓.3.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อป ีพ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  
4.3.4 เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ 3 
  4.3.4.1 งานวิจัย 
   1) งานวิจัย เรื่อง................................................................................................................ 
    1.1)  การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
           Quartile1  Quartile2 
    1.2)  บทบาทหน้าท่ี 
            ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
            ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
   2) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................................ 
    2.1)  การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
           Quartile1  Quartile2 
    2.2)  บทบาทหน้าท่ี 
            ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
            ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
   3) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................................ 
    2.1)  การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
           Quartile1  Quartile2 
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    2.2)  บทบาทหน้าท่ี 
            ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
            ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
   
  4.3.4.2 งานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน....เรื่อง ได้รับการอ้างอิง......... 
รายการ พร้อมท้ังส่งเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus 
  4.3.4.3  ผู้ขอ มีค่า Life-time h-index (Scopus).................................. 
  4.3.4.4 โครงการวิจัยท่ีผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบัน  (Life-time) พ ร้อม ท้ั งส่ ง เอกสารห ลักฐาน ท่ี  เช่น  หน้ า สัญ ญ า จดหมายรับ รอ ง                    
จากสถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 
   1) โครงการวิจัย เรื่อง........................................................................................................ 
    ได้รับทุนจาก................................................................................................................. 
   2) โครงการวิจัย เรื่อง........................................................................................................ 
    ได้รับทุนจาก................................................................................................................. 
   3) โครงการวิจัย เรื่อง........................................................................................................ 
    ได้รับทุนจาก................................................................................................................. 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                     
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า  เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุวา่อยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าท่ีของผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมท้ังระบุจำนวน
ครั้งท่ีถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 

  ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าท่ีของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำใน           
ส่วนไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ...............................................................เจ้าของประวัต ิ
 (.................................................................) 
 ตำแหน่ง........................................................... 
 วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 
 



57 
 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

แบบประเมินแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

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

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ.................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................ 
-------------------------------- 

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
 (...................................................) 

ตำแหน่ง  ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า 
วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ........ 

 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...  ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 
 
 

ลงช่ือ................................................... 

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

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

  วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ....... 
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ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งท่ี........./.........เมื่อวันท่ี..............
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา........................รายวิชา...................................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................... .............................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ชำนาญ/ชำนาญพิเศษ/
เช่ียวชาญ).......ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกำหนด 
 
 
       ลงช่ือ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันท่ี........เดือน...................พ.ศ. ............... 
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ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา........................................ ...............ในการประชุมครั้งท่ี........./.............           
เมื่อวันท่ี.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................      
ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา................       
แล้วเห็นว่า 

  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กำหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๑.๑).................................................คุณภาพอยู่ในระดับ......................... 
   ๑.๒).................................................คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   

๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการ               
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/กรณีศึกษา (case 
study) งานแปล/พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้สนสุนทรียะ ศิลปะ/สิทธิบัติ/ซอฟต์แวร์/ผลงานรับใช้
ท้องถิ่นและสังคม/ผลงานนวัตกรรม)............รายการ  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด .........
รายการ ได้แก่ 
   2.๑).................................................คุณภาพอยู่ในระดับ......................... 
   2.๒).................................................คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
     

3) ตำรา/หนังสือ............เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด.........เล่ม ได้แก่ 
   3.๑).................................................คุณภาพอยู่ในระดับ......................... 
   3.๒).................................................คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   

4) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด........
เรื่อง ได้แก ่
   4.๑).................................................คุณภาพอยู่ในระดับ......................... 
   4.๒).................................................คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                     
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า  เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมท้ังระบุบทบาทหน้าท่ีของผลงานแต่ละประเภท 
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
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 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเนื้อหาเก่ียวกับเร่ืองอะไร             
ผลที่ได้รับ  การนำไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

   ลงช่ือ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        เพื่อทำหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

         วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. ......... 
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ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการ
ประชุมครั้งท่ี........เมื่อวันท่ี.................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า...(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม/ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กำหนด  และเป็นผู้มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กำหนด  

ข. กรณีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
โดยวิธีที่ 3 ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุมครั้งท่ี
........เมื่อวันท่ี.................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................แล้ว
เห็นว่าผู้ขอเป็น ผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กำหนด และมีผลงาน             
ทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด ดังนี้ 

 
1.  งานวิจัย .................เรื่อง (อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กำหนด.........เรื่อง ได้แก ่

1) งานวิจัยเรื่อง.................................................................................................. 
    1.1)  การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
           Quartile1  Quartile2 
    1.2)  บทบาทหน้าท่ี 
            ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
            ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
   2) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................................ 
    2.1)  การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
           Quartile1  Quartile2 
    2.2)  บทบาทหน้าท่ี 
            ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
            ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
   3) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................................ 
    3.1)  การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
           Quartile1  Quartile2 
    3.2)  บทบาทหน้าท่ี 
            ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
            ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
 

2. งานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับอ้างอิงทางวิชาการ ประกอบด้วย 
งานวิจัย จำนวน... เรื่อง ได้รับการอ้างองิ...รายการ พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

3. ผู้ขอมีค่า life-time h-index (Scopus) เท่ากับ...พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด 

4. โครงการวิจัยท่ีผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบัน...โครงการ (life-time) พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด 
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ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                     
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า  เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมท้ังระบุบทบาทหน้าท่ีของผลงานแต่ละประเภท 
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
 

จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กำหนดตำแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.....................................
เป็นตำแหน่ง.............(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา.............................. 
ได้ต่ังแต่วันท่ี.... ซึ่งเป็นวันท่ีสภาสถาบัน.....(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับ
ตีพิมพ์เผยแพร่/อื่นๆ ระบุ) และให้นำเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ลงช่ือ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตำแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
                  วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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ส่วนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 
  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครั้งท่ี..../......... เมื่อวันท่ี............. 
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว................... ........ให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/      
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ต้ังแต่วันท่ี...............................         
ซึ่งเป็นวันท่ีสภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่           
/อืน่ๆ ระบุ....)     

๒. สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกคำส่ังแต่งต้ัง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีออกคำส่ังแต่งต้ัง พร้อมส่งสำเนา
คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบคำขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) ผลงานทางวิชาการ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด  

    (สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา........................................
ได้ต้ังแต่วันท่ี.................................... ซึ่งเป็นวันท่ีสภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ 
ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....) พร้อมส่งสำเนาคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อทำ
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  แบบคำขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
ผลงานทางวิชาการ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำเนารายงานการ
ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามท่ี 
ก.พ.อ. กำหนด  
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                   (........................................................) 

            ตำแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                  วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖4 
------------------------------ 

 

   แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป 
 
ก. ช่ือผลงาน....................................................... 
ข. สถานะผู้ขอในผลงาน..................................... 
    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
    ผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
    ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
ค. ประเภทของผลงาน 
กลุ่มท่ี 1      งานวิจัย 
กลุ่มท่ี 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น                   
      ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม                                            กรณีศึกษา (Case Study) 
              ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ งานแปล                               
     ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ                             สิทธิบัตร        
     ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       ซอฟต์แวร์ 
     พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  
     ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ                                     ผลงานนวัตกรรม 
                 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
 
กลุ่มท่ี 3      ตำรา 
     หนังสือ 
     บทความทางวิชาการ 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดการมีส่วนร่วม 
  ผู้ขอกำหนดตำแหน่งต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (เนื่องจากไม่มีการแบ่งส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการ ดังนั้นบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีผู้ขอระบุจะมีผลต่อการพิจารณาผลงานทางวิชาการ) 
 

รายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาทและหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
ก. ความคิดริเริ่ม (Idea) และ สมมุติฐาน  
ข. การปฏิบัติการวิจัย การมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบ การทดลอง การทดสอบ เครื่องมือวัด 
วิธีการเก็บข้อมูล และ Criteria) 

 

ค. การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปร
ผล 

 

ง. การวิพากษ์วิจารณ์ผล การแสดงการเปรียบเทียบ
กับข้อสรุปหรือองค์ความรู้หรือทฤษฎีเดิม 

 

จ. การมีส่วนร่วมในการเขียน manuscript ผลงาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เป็นต้น 

 

ฉ. การให้การสนับสนุน specimens, study, 
cohort, โลจิสติกส์ ทุนวิจัย (โปรดระบุแหล่งทุน 
เงินทุน และปีท่ีได้รับ) เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ 
ครุภัณฑ์ 

 

ช. อื่นๆ  
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดของการนำผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้          
ต้องแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

ก. ตีพิมพ์ในวารสาร journal Impact Factor จำนวนครั้งของการอ้างองิ (ฐานข้อมูล) 
 

ข. สิทธิบัตร ประเภท ปีท่ีได้รับการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ 
 

ค. ถ้าเป็น technical report หรือ รายงานวิจัย ผู้ใช้งานคือใคร 
 

ง. การเผยแพร่งานวิจัยได้รับการนำเสนอแบบโปสเตอร์ หรือ Oral Presentation (โปรดระบุ 
session เช่น Plenary, Symposium หรือ oral session ) หรือสูจิบัตร ในการประชุมหรือการจัดแสดงหรือ
จัดนิทรรศการ (ชื่อ สถานที่จัดประชุม หรือจัดแสดง หรือจัดนิทรรศการ และประเทศ) หรือในกรณีที ่เป็น
หนังสือ (โปรดระบุ ช่ือสำนักพิมพ์ ปีท่ีตีพิมพ์) 

 
จ. ประวัติการได้รับทุนวิจัยโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานช้ินนี้ 

 
ฉ. หากงานวิจัย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้วิจัยได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licesing 

Fees) รวมเท่าใด (โปรดแสดงหลักฐานสัญญา) 
 

 
 ลงช่ือ............................................................ 
                                    (............................................................) 

                                   ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 
 
 

 ลงช่ือ............................................................ 
                                    (............................................................) 

                                   ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
 

 
 

 ลงช่ือ............................................................ 
                                    (............................................................) 

                                   ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
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แบบฟอร์มประเมินหนังสือ/ตำรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ช่ือ-สกุลผู้ขอประเมิน.................................................................................................................... 
เพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งระดับ 
( ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ( ) รองศาสตราจารย์   ( ) ศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา................................................................................. 
อนุสาขาวิชา................................................................................ 
ประเมินตำรา/หนังสือ เรื่อง................................................................................................................................. 
ในกรณีท่ีเป็นตำราใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชา.............................................................................................. 
ผลการพิจารณาองค์ประกอบของตำรา/หนังสือ โปรดใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องที่ท่านคิดว่ามีคุณสมบัติตรง
ตามตำรา/หนังสือท่ีขอยื่นประเมิน 
 

หัวข้อในการประเมิน มี ไม่มี 
1. องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือวิเคราะห์ 
   การสรุป การอ้างอิง บรรณนุกรม และดัชนีค้นคำ 

  

2. การอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์   
3. เนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และร่วมสมัย   
4. แนวคิดและการนำเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
    ในระดับอุดมศึกษา 

  

5. ความสามารถในการเรียบเรียง และดำเนินเรื่อง   
6. ความชัดเจนในการอธิบาย   
7. ความเหมาะสมในการใช้ภาษา และความสม่ำเสมอในการเขียน   

 

ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

สรุปผลการพิจารณาภาพรวมของตำรา/หนังสือเล่มนี้ 
( ) เห็นสมควรให้ใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่ง 
        ( ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ( ) รองศาสตราจารย์   ( ) ศาสตราจารย์ 

 
ลงช่ือ.................................................... 
(........................................................) 

วัน..........เดือน...................... พ.ศ. ................. 
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แบบตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ 

 
ช่ือ – สกุล ผู้ขอรับตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่................................................................................... 
ตำรา เรื่อง............................................................................................................................................................. 
ผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีส่วนร่วมร้อยละ................. 
ซึ่งได้มีการเผยแพร่ ดังนี ้
 การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์  
     ๑. ช่ือโรงพิมพ์/สำนักพิมพ์..................................................................จังหวัด............................................... 
     ๒. เดือน/ปีท่ีพิมพ์............................................จำนวนพิมพ์...........................เล่ม พิมพ์ครั้งท่ี........................ 
     ท้ังนี้ ตามเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ท่ีแนบท้าย 
 การเผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของ ซีดีรอม, e-learning, online 
learning 
     ๑. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเผยแพร่....................................(ระบุรายละเอียดให้
ชัดเจน)........................................ 
     ๒. จำนวนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเผยแพร่ ................... แผ่น/แห่ง/ฯลฯ 
     ๓. วันท่ีเผยแพร่.................................................. 
     ท้ังนี้ ตามเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ท่ีแนบท้าย 
 การเผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
     ๑. ช่ือโรงพิมพ์/สำนักพิมพ์....................................................................จังหวัด.............................................. 
     ๒. แหล่งเผยแพร่ e-book ...........................(ระบุเว็บไซต์หรือแหล่งเผยแพร่อื่น ๆ).............................. 
     ๓. เดือน/ปีท่ีพิมพ์ หรือวันท่ีเผยแพร่..............พิมพ์ครั้งท่ี........... จำนวนครั้งของผู้เข้าชม/ดาวน์โหลด.....
ครั้ง (พร้อมแนบหลักฐานจำนวนครั้งการเข้าชม/ดาวน์โหลด)       
      ท้ังนี้ ตามเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ท่ีแนบท้าย 
 การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าตำราท่ีข้าพเจ้าเสนอ ได้มีการเผยแพร่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนดแล้ว 
และข้อความท่ีปรากฏในแบบตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่และหลักฐานท่ีส่งมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
         ลงช่ือ.......................................... 
         (....................................................) 
            ตำแหน่ง................................ 
              วันท่ี.................................... 
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 การตรวจสอบของคณะ 
  ได้ตรวจสอบการเผยแพร่และหลักฐานการเผยแพร่แล้ว เห็นว่า ตำราของนาย/นาง/นางสาว
........................ ได้มีการเผยแพร่.......(เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์).......ท่ี ก.พ.อ. กำหนด  
             

        
            
         ลงช่ือ.......................................... 
         (....................................................) 
             ตำแหน่ง................................ 
              วันท่ี..................................... 
           (เ จ้ า ห น้ า ท่ี ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ต าม ท่ี ค ณ บ ดี
มอบหมาย) 
 
 
  ความเห็นของคณบดี 
 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตำราของนาย/นาง/นางสาว..................................................................................... 
ได้มีการเผยแพร่.......(เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์).......ท่ี ก.พ.อ. กำหนด  
          
          
          
         ลงช่ือ.......................................... 
         (....................................................) 
             ตำแหน่ง................................ 
              วันท่ี................................... 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะ.............................    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ท่ี…………………………………………….............................… วันที่........................................................................................... 
เร่ือง     ขอส่งผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
......................................................................................................................................................................................... 
 

เรียน คณบดีคณะ......................... 
 

  ด้วยข้าพเจ้า ..............................................................สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดช้ัน ( ) ปริญญาตรี 
(/) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก ผ่านการประเมินทดลองงานและปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า (  ) 1 ปี  (  ) 2 ปี     
( ) 4 ปี  ข้าพเจ้าได้แต่งเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เพื่อใช้ประกอบการสอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ภาคการศึกษา และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่แล้ว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕64 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา.....................................
อนุสาขาวิชา..............โดยวิธีปกติ โดยได้ส่งผลงานทางวิชาการ และเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อขอกำหนด
ตำแหน่ง ดังนี้ 
 1. แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)   จำนวน……4…..ชุด 

2. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา...รหัส... (บันทึกการสอน) จำนวน……4…..ชุด 
 3. มคอ.3 รายวิชา...รหัส...      จำนวน……4…..ชุด 
4. ผลประเมินการสอนจากนักศึกษา รายวิชา...รหัส...   จำนวน……4…..ชุด 
5. ผลงานทางวิชาการประเภท............เรื่อง....    จำนวน……4…..ชุด 
6. หนังสือรับรองภาระงานสอน      จำนวน……4…..ชุด 
7. หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ/จริยธรรมในมนุษย์ จำนวน......4…..ชุด 
8. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน      จำนวน……4…..ชุด 
9. เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพตำรา/หนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน……4…..ชุด 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการ ที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการนี้
อย่างแท้จริง ข้าพเจ้าไม่ได้ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื ่นผู้ใด โดยที่ไม่ได้อ้างอิงเป็นอันขาดและรายวิชา              
ที ่ เร ียบเร ียงคือ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน ใช้ประกอบการสอนในรายว ิชาตามหลักสูตร                          
และตำรา/งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่แล้ว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ...................................................... 
ตำแหน่ง................................. 

ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 
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ความเห็นของคณะกรรมการประจำคณะ 

 คณะกรรมการประจำคณะ……………………………………………………ในการประชุมครั้งท่ี…………….…..………..
เมื่อวันท่ี……………………..ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ…………….…………………………….….………….. 
ซึ่งขอกำหนดตำแหน่ง……………………….…..……..…… สาขาวิชา……………รหัส…………..…อนุสาขาวิชา…………….……….....
รหัส……….. (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว ตามข้อมูลท่ัวไป ดังนี้  

  1.1 คุณสมบัติของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 
  คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  แบบประวัติและผลงานทางวิชาการถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์ 
1.2 ผลการสอน 
  อยู่ในระดับชำนาญการ 
  อยู่ในระดับชำนาญการพิเศษ 
  อยู่ในระดับเช่ียวชาญ  
1.3 ผลงานทางวิชาการ  

 ขอโดยวิธีปกติ จำนวนและผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์  
 แสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม/First author / Corresponding author ชัดเจน 

1.4 หลักฐานเอกสารประกอบการเผยแพร่หนังสือ/ตำรา 
 แบบแสดงการประเมินหนังสือ/ตำรา ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 มติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

 
        
     
       (ลงช่ือ) ................................................... 
                 (…………………………………….) 
                      ประธานคณะกรรมการประจำคณะ 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่ 
 ........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ).................................................................. 
              (.................................................................) 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะ.............................    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ท่ี…………………………………………….............................… วันที่........................................................................................... 
เร่ือง     ขอส่งผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
......................................................................................................................................................................................... 
 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

  ด้วยข้าพเจ้า ..............................................................สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดช้ัน ( ) ปริญญาตรี 
(/) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก ผ่านการประเมินทดลองงานและปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า (  ) 1 ปี  (  ) 2 ปี     
( ) 4 ปี  ข้าพเจ้าได้แต่งเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เพื่อใช้ประกอบการสอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ภาคการศึกษา และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่แล้ว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕64 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา.....................................
อนุสาขาวิชา..............โดยวิธีปกติ โดยได้ส่งผลงานทางวิชาการ และเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อขอกำหนด
ตำแหน่ง ดังนี้ 
 1. แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)   จำนวน……4…..ชุด 

2. แบบผลสรุปการประเมินการสอน     จำนวน……4…..ชุด 
3. ผลงานทางวิชาการประเภท............เรื่อง....    จำนวน……4…..ชุด 
4. หนังสือรับรองภาระงานสอน      จำนวน……4…..ชุด 
5. หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ/จริยธรรมในมนุษย์ จำนวน......4…..ชุด 
6. หนังสือรับรองการผ่านการทดลองปฏิบัติงาน (กรณีอายุราชการ 1 ปี)  จำนวน……4…..ชุด 
7. เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพตำรา/หนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน……4…..ชุด 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการ ที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการนี้
อย่างแท้จริง ข้าพเจ้าไม่ได้ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื ่นผู้ใด โดยที่ไม่ได้อ้างอิงเป็นอันขาดและรายวิชา              
ที ่ เร ียบเร ียงคือ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน ใช้ประกอบการสอนในรายว ิชาตามหลักสูตร                          
และตำรา/งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่แล้ว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ...................................................... 
ตำแหน่ง................................. 

ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 
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ความเห็นของคณะกรรมการประจำคณะ 

 คณะกรรมการประจำคณะ……………………………………………………ในการประชุมครั้งท่ี…………….…..………..
เมื่อวันท่ี……………………..ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ…………….…………………………….….………….. 
ซึ่งขอกำหนดตำแหน่ง……………………….…..……..…… สาขาวิชา……………รหัส…………..…อนุสาขาวิชา…………….……….....
รหัส……….. (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว ตามข้อมูลท่ัวไป ดังนี้  

  1.1 คุณสมบัติของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 
  คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  แบบประวัติและผลงานทางวิชาการถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์ 
1.2 ผลการสอน 
  อยู่ในระดับชำนาญการ 
  อยู่ในระดับชำนาญการพิเศษ 
  อยู่ในระดับเช่ียวชาญ  
1.3 ผลงานทางวิชาการ  

 ขอโดยวิธีปกติ จำนวนและผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์  
 แสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม/First author / Corresponding author ชัดเจน 

1.4 หลักฐานเอกสารประกอบการเผยแพร่หนังสือ/ตำรา 
 แบบแสดงการประเมินหนังสือ/ตำรา ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 มติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

 
        
     
       (ลงช่ือ) ................................................... 
                 (…………………………………….) 
                      ประธานคณะกรรมการประจำคณะ 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่ 
 ........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ).................................................................. 
              (.................................................................) 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะ.............................    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ท่ี…………………………………………….............................… วันที่........................................................................................... 
เร่ือง     ขอส่งผลงานเพื่อขอประเมินผลการสอนไว้ล่วงหน้า 
......................................................................................................................................................................................... 
 

เรียน คณบดีคณะ......................... 
 

  ด้วยข้าพเจ้า ..............................................................สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดช้ัน ( ) ปริญญาตรี 
(/) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก ผ่านการประเมินทดลองงานและปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า (  ) 1 ปี  (  ) 2 ปี     
( ) 4 ปี  ข้าพเจ้าได้แต่งเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เพื่อใช้ประกอบการสอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ภาคการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 และประกาศ ก.พ.อ. 
เรื ่องหลักเกณฑ์และว ิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕64  
 ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางว ิชาการมหาว ิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                    
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2565 ข้อ 10 “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕64 จะยื่นเรื่องเสนอ
ขอประเมินผลการสอนไว้ล่วงหน้าก่อนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก็ได้”  
 ข้าพเจ้าจึงขอส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา.........รหัสวิชา.......... 
โดยได้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อขอประเมินผลการสอน ดังนี้ 
 1. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา...รหัส...  จำนวน……4…..ชุด 

 2. มคอ.3 รายวิชา...รหัส...      จำนวน……4…..ชุด 
3. ผลประเมินการสอนจากนักศึกษา รายวิชา...รหัส...   จำนวน……4…..ชุด 
4. หนังสือรับรองภาระงานสอน      จำนวน……4…..ชุด 
5. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน      จำนวน……4…..ชุด 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชาที่เรียบเรียงที่ใช้เสนอ         
ขอประเมินผลการสอนนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ลอกเลียนของผู้อื่นผู้ใด โดยที่ไม่ได้อ้างอิงเป็นอันขาด และได้ใช้ประกอบการ
สอนในรายวิชาตามหลักสูตรมาแล้ว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ...................................................... 
ตำแหน่ง................................. 

ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 
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ความเห็นของคณะกรรมการประจำคณะ 

 คณะกรรมการประจำคณะ……………………………………………………ในการประชุมครั้งท่ี…………….…..………..
เมื่อวันท่ี……………………..ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ…………….…………………………….….………….. 
ซึ่งขอกำหนดตำแหน่ง……………………….…..……..…… สาขาวิชา……………รหัส…………..…อนุสาขาวิชา…………….……….....
รหัส……….. (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว ตามข้อมูลท่ัวไป ดังนี้  

  1.1 คุณสมบัติของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 
  คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  แบบประวัติและผลงานทางวิชาการถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์ 
1.2 ผลการสอน 
  อยู่ในระดับชำนาญในการสอน 
  อยู่ในระดับชำนาญพิเศษในการสอน 
  อยู่ในระดับเช่ียวชาญ  
1.3 ผลงานทางวิชาการ  

 ขอโดยวิธีปกติ จำนวนและผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์  
 แสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม/First author / Corresponding author ชัดเจน 

1.4 หลักฐานเอกสารประกอบการเผยแพร่หนังสือ/ตำรา 
 แบบแสดงการประเมินหนังสือ/ตำรา ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 มติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

 
        
     
       (ลงช่ือ) ................................................... 
                 (…………………………………….) 
                      ประธานคณะกรรมการประจำคณะ 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่ 
 ........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ).................................................................. 
              (.................................................................) 



ภาคผนวก ข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

เรื่อง หน้า 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2565 
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ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน  
พ.ศ.2565 

87 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 

96 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร เรื่อง การให้ทุน
สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ และการทำผลงานหรือการจัดทำ
เอกสาร เพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น และ
การให้เงินรางวัลแก่ผู้ใด้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรือ
ตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

100 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร เรื่อง การให้ทุน
สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ และการทำผลงานหรือการจัดทำ
เอกสาร เพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น และ
การให้เงินรางวัลแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หรือ
ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

103 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นตำของ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มรภ.
เพชรบูรณ์ พ.ศ.2565 
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ภาคผนวก ค ประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หน้า 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

เพ่ือให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์   
และศาสตราจารย์  เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศให้มีความหลากหลาย
เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับความหลากหลายของศาสตร์ทั้งปวง  รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้น า
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาประเทศ  ชุมชน  หรือสังคม  
โดยเน้นการน าไปใช้จริงที่สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่ เกิดขึ้นได้   ตลอดจนเร่งรัด 
ให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าระดับนานาชาติและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก.พ.อ.  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ  ทั้งนี้  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดหลักเกณฑ์ 
เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้  
แต่ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานกลางที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ส าหรับกรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอ านาจ 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้เองตามที่เห็นสมควร  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๖๕/๑  และมาตรา  ๖๕/๒  
แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับกฎหมาย 
ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา  แต่ให้ค านึงถึงมาตรฐานของ  ก.พ.อ.  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.  ๒๕๖๓ 

  ๑.๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ๑.๓ ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

้หนา   ๒๒
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  ๑.๔ ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตัง้แตว่ันถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
การแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการท่ัวไป 

 
 

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

  ๓.๑ ประธานกรรมการ  ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   

  ๓.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน  ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและ 
ไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น  โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ในสถาบันอุดมศึกษา   

  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่มีกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้ 

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

การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคหนึ่งกระท าได้  ๒  วิธี  คือ  การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ  และการแตง่ตัง้  
โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ด าเนินการ   
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

  ๕.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   ผู้นั้น 

ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์  และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี  หรือ   
    ในกรณีที่ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า   ผู้นั้น 

ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์  และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  หรือ   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๕
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    ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   ผู้นั้น 
ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์  และท าการสอนมาแล้วไมน่้อยกวา่หนึ่งปี  และพ้นระยะทดลองการปฏบิตังิาน  
ที่ก าหนดโดยสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ   

    ในกรณีที่ผู้ขอเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่  ก.พ.อ.  รับรอง  และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค   
หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งมาแล้ว    
อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอน  หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้น 
มารวมค านวณเวลาในการสอนได้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ท าการสอน 

    ในกรณีที่ผู้ขอได้รับวุฒิเพ่ิม  ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน   
เพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่ง 

   ๕.๑.๒ ผลการสอน  ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล 
ที่จ าเป็นทุก ๆ  ด้าน  โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้   
สามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกตอ้งที่สุด  และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  ทั้งในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือรองศาสตราจารย์  แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดคุณภาพการสอน 
ให้สูงขึ้นตามระดับต าแหน่งที่ประเมินได้ 

    ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   
ของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  และมีความช านาญในการสอน
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ส าหรับกรณ ี
ที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน  จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน   
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน  แล้วแต่กรณี  ซึ่งรวมกันได้   
ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  และมีคุณภาพตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ  ๕  แนวทาง 
การประเมินผลการสอนในเอกสารแนบท้าย 

   ๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วย   
    กลุ่ม  ๑  งานวิจัย 
    กลุ่ม  ๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
     ๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
     ๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
     ๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
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     ๒.๔ กรณีศึกษา  (case  study) 
     ๒.๕ งานแปล 
     ๒.๖ พจนานุกรม  สารานุกรม  นามานุกรม  และงานวิชาการ 
      ในลักษณะเดียวกัน 
     ๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ  ศิลปะ 
     ๒.๙ สิทธิบัตร 
     ๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ 
     ๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
     ๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม 
    กลุ่ม  ๓  ๓.๑ ต ารา 
     ๓.๒ หนังสือ 
     ๓.๓ บทความทางวิชาการ 
   ๕.๑.๔ การขอต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วย

ผลงานที่มีคุณภาพระดับ  B  และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
    (๑) งานวิจัย  ๒  เรื่อง  หรือ 
    (๒) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ๑  รายการ  

หรือ 
    (๓) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และต าราหรือหนังสือ  ๑  เล่ม   
    โดยที่งานวิจัยตาม  (๑) - (๓)  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็น

ผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  หรือผู้ประพันธบ์รรณกิจ  (corresponding  author)  ทั้งนี้  ตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์นั้น  ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ  B  
หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ  A  แทนงานวิจัยตาม  (๒) - (๓)  ได้  
โดยที่ผลงานอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธอ์ันดบัแรก  (first  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะ
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ   ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   
ประกาศนียบัตร  หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา  หรือการอบรม  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้ 
จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม    
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด   ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา 
หรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านั้น 

้หนา   ๒๕
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    ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ  โดยคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน   
ทั้งนี้  ตามเอกสารแนบท้าย 

   ๕.๑.๕ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 

    (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ผลงานของตน  ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  ไม่สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง  (fabrication)   
ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  (falsification)  ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  รวมถึงไม่คัดลอก 
ข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตน  โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ   

    (๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน 
ทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า   

    (๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ    
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน   

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

    (๕) ต้องน าผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและ
ชอบด้วยกฎหมาย 

    (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคน  
หรือสัตว์  ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน   
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   
    วิธีที่  ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ  B  

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
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     (๑) งานวิจัย  ๒  เรื่อง  หรือ 
     (๒) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  

๑  รายการ   
     และ 
     (๓) ต ารา  หรือ  หนังสือ  ๑  เล่ม 
    โดยที่งานวิจัยตาม  (๑) - (๒)  ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ  หรือระดับชาติ  ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  และอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (corresponding  author)  และต ารา
หรือหนังสือ  อย่างน้อย  ๑  เล่ม  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธอ์ันดับแรก  (first  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะ
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    วิธีที่  ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 
และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้   

     (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๓  เรื่อง  มีคุณภาพระดับ  A  อย่างน้อย  
๒  เรื่อง  และมีคุณภาพระดับ  B  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  หรอื 

     (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  มีคุณภาพระดับ  A   
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง   
มีคุณภาพระดับ  B   

    โดยที่งานวิจัยตาม  (๑) - (๒)  ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  หรือระดับชาติ  ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  และอย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ที่มีคุณภาพระดับ  A   
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (corresponding  author)   
ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์  วิธีที่  ๒  นั้น  ผู้ขออาจใช้ต าราหรือหนังสอื  อย่างน้อย  ๒  เล่ม  ที่มีคุณภาพระดับ  A  
ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  และอย่างน้อย  ๑  เล่ม  ที่มีคุณภาพระดับ  B  
แทนผลงานตาม  (๑) - (๒)  ได้  ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ   ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา  หรือการอบรม  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้
จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม   
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด   ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา 
หรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านั้น   

    ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอ้งเปน็ผลงานหลังจากที่ได้รบัการแตง่ตัง้
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

้หนา   ๒๗
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และน ามาใช้ได้ไม่เกินจ านวน  ๑  ใน  ๓  ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง   
โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ที่ผ่านเกณฑ ์ จ านวนอย่างน้อย  ๒  เรื่องด้วย   

    ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ี   ก .พ.อ.   ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่ านการประเมินคุณภาพ 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  ๆ  หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)   
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  ทั้งนี้  ตามเอกสารแนบท้าย   

    ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งเป็นผลงาน 
รับใช้ท้องถิ่นและสังคมที่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน   แต่ด าเนินการคนละพ้ืนที่    
หากเป็นการด าเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพ้ืนที่จากพื้นที่เดียวไปสู่หลายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น  
โดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน  ก่อให้เกิดกลไกใหม่  มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  และมีการพัฒนาต่อยอด   
ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกันและซ้ าซ้อนกัน  ผู้ขออาจสามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้
โดยอนุโลม 

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

    (๑) งานวิจัยอย่างน้อย  ๑๐  เรื่อง  ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร 
ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Quartile1  และ  Quartile2  ของ  Scopus  หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  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)  ที่ได้รับทุน

จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  ตามจ านวนเงินที่สภาสถาบันก าหนด  อย่างน้อย  ๕  โครงการ  (life-time) 
    ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ  

เศรษฐศาสตร์  และสาขาวิชาอื่น ๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบ 
การพิจารณา  ดังนี้ 

    (๑) งานวิจัยอย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ 
ในฐานข้อมูล  Scopus  หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  

้หนา   ๒๘
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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)  ที่ได้รับทุน

จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  ตามจ านวนเงินที่สภาสถาบันก าหนด  อย่างน้อย  ๕  โครงการ  (life-time) 
    ทั้งนี้  หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ  พิจารณาเห็นวา่

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๕  และผลงานทางวิชาการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ  โดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ   

   ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ต้องเป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๕ 

  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 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ  A  

และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้   
     (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือ 
     (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  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 ารา
หรือหนังสือ  อย่างน้อย  ๑  เล่ม  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธอ์ันดับแรก  (first  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะ
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๕
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    วิธีที่  ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 
และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้ 

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

     (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่   
ก.พ.อ.  ก าหนด  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   
ที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.   
ก าหนด  รวมกันทั้ งหมด  อย่ างน้อย   ๕  เรื่ อง   
โดยที่ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ต้องม ี
คุณภาพระดับ  A+  และอีกอย่างน้อย  ๓  เรื่อง   
มีคุณภาพระดับ  A  หรือ 

     (๓) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑๐  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามที่  
ก.พ.อ.  ก าหนด  ที่มีคุณภาพระดับ  A   

    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  ตามลักษณะการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบทา้ย 

    ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์นั้น  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ดังนี้   

    วิธีที่  ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ  A  
และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้   

     (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   หรือระดับชาติ    
ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือ   

้หนา   ๓๐
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     (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หรือระดับชาติ  ตามที่  
ก.พ.อ.  ก าหนด  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   
รวมกันทั้งหมด  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง   

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

ผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (corresponding  author)  และต ารา
หรือหนังสือ  อย่างน้อย  ๑  เล่ม  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธอ์ันดับแรก  (first  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะ
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    วิธีที่  ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบดว้ยผลงานที่มีคุณภาพ  ระดับ  A+  
และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้   

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

     (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หรือระดับชาติ  ตามที่   
ก.พ.อ.  ก าหนด  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   
รวมกันทั้งหมด  อย่างน้อย  ๓  เรื่อง  หรือ   

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

ผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (corresponding  author)  ส าหรับต ารา 
หรือหนังสือ  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วม 
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ   ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา  หรือการอบรม  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้
จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม   
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด   ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา 
หรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านั้น   

    ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอ้งเปน็ผลงานหลังจากที่ได้รบัการแตง่ตัง้
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตัง้
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ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และน ามาใช้ได้ไม่เกินจ านวน  ๑  ใน  ๓  ของผลงานที่น ามาเสนอ 
ขอก าหนดต าแหน่ง  โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์  จ านวนอย่างน้อย  ๒  เรื่องด้วย   

    ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ี   ก .พ.อ.   ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่ านการประเมินคุณภาพ 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  ๆ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)   
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  ทั้งนี้  ตามเอกสารแนบท้าย   

    ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งเป็นผลงาน 
รับใช้ท้องถิ่นและสังคมที่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน   แต่ด าเนินการคนละพ้ืนที่    
หากเป็นการด าเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพ้ืนที่จากพื้นที่เดียวไปสู่หลายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น  
โดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน  ก่อให้เกิดกลไกใหม่  มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  และมีการพัฒนาต่อยอด   
ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกันและซ้ าซ้อนกัน  ผู้ขออาจสามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้
โดยอนุโลม 

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

    (๑) งานวิจัยอย่างน้อย  ๑๐  เรื่อง  ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร   
ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Quartile1  และ  Quartile2  ของ  Scopus  หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์  โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  
(corresponding  author)  และ 

    (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)  ที่ได้รับทุน

จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  ตามจ านวนเงินที่สภาสถาบันก าหนด  อย่างน้อย  ๑๐  โครงการ  (life-time)   
    ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ  

เศรษฐศาสตร์  และสาขาวิชาอื่น ๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบ 
การพิจารณา  ดังนี้ 

    (๑) งานวิจัยอย่างน้อย  ๑๐  เรื่อง  ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร 
ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus  หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์  โดยผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (corresponding  author)  และ 
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    (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)  ที่ได้รับทุน

จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  ตามจ านวนเงินที่สภาสถาบันก าหนด  อย่างน้อย  ๑๐  โครงการ  (life-time) 
    ทั้งนี้  หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ  พิจารณาเห็นวา่

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๕  และผลงานทางวิชาการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ  โดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

   ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง  
ศาสตราจารย์ต้องเป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๕ 

ข้อ ๖ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

  ๖.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์   
   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 าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
ในสาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

    (๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ   

    (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสามถึงห้าคน   
   การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  ก าหนด
ส าหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ  หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอ  
โดยต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น  ๆ  รวมทั้งมีต าแหน่ง   
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ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ  และก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ 
ทุกขั้นตอน   

   ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  สภาสถาบันอุดมศึกษา 
อาจก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ท าหน้าที่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  เพ่ิมเติมได้ไม่เกินสองคน  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.   
ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 

   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นบุคลากร 
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น  ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน  ๑  คน  และแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น   
ให้  ก.พ.อ.  ทราบ  เมื่อรายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  หรือเสนอขอให้น าความกราบบังคมทูล   
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ของ  ก.พ.อ.  เป็นราย ๆ  ไป 

   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้ง  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวฒุิที่  ก.พ.อ.  ก าหนดได้  ให้ขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  เป็นราย ๆ   ไป   

   ทั้งนี้  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  
เรื่อง  มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ   
และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

   เกณฑ์การตัดสิน  ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง 
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก   

   ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และรองศาสตราจารย์   ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของ 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่   ก.พ.อ.  ก าหนดนั้น  สภาสถาบันอุดมศึกษา 
อาจก าหนดยกเว้นการประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน  โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าว 
เป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้   

   ๖.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น 
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๖.๑.๓  แล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา  
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ  ส าหรับกรณีที่มีมติอนุมัติให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง   และแจ้งให้  ก.พ.อ.  ทราบ
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ภายในสามสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ทั้งนี้  ก.พ.อ.  จะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดในประกาศนี้  รวมทั้งสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ   และแจ้งผล 
การพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป  และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้น   

   ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 

  ๖.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   ๖.๒.๑ ให้น าความในข้อ  ๖.๑.๑  และ  ๖.๑.๓  มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง 

ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม  แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด   

   ๖.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ   

   ๖.๒.๓ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้เสนอ  ก.พ.อ.  ให้ความเห็น  
เพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาก 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 าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจากสาขาวิชาที่ด ารงต าแหน่งอยู่   

  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๗.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน  
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   การตัดสินของที่ประชุม 
ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  B 

  ๗.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ 
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   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่   ๑  เท่านั้น  และให้ด าเนินการ   
ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม   โดยให้แต่งตั้ง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการ  การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการ 
ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  A 

  ๗.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ด าเนินการ 

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้งกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการ  การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการ 
ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  A+   

ข้อ ๘ แบบค าขอฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๓)  แบบเสนอแต่งตั้งฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๔)   
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ   แนวทางในการประเมินผลการสอน 
ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ค าจ ากัดความของผลงาน 
ทางวิชาการ  ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตามระดับคุณภาพให้เป็นไปตาม  
เอกสารแนบท้าย  ส่วนกรณีอื่นให้เป็นไปตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด 

ข้อ ๙ ในกรณีที่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่งเดียวกัน
หรือระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว  หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิม 
ที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน  มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
อีกครั้งหนึ่ง  ผู้ขอจะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติก าหนดหรือไม่
ก าหนดต าแหน่งวิชาการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่  ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น  โดยไม่ต้องพิจารณา
ผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก  เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิม 
ที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป  
ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย   

  ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์  หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่า 
ผลงานนั้นได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย  หรือในกรณีผลงานรับใช้ท้องถิ่น 
และสังคมหากพิสูจน์ภายหลังได้ว่า  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด   
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน  สังคม  องค์กรภาครัฐ  หรือองค์กรภาคเอกชนได ้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เชิงนโยบาย  ระดับจังหวัด  หรือประเทศ  ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่ได้  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้น 
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง   
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หมวด  ๒ 
การแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเฉพาะด้าน 

 
 

ข้อ ๑๐ นอกจากการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป  ตามหมวด  ๑  ข้อ  ๓   
ถึงข้อ  ๕  แล้ว  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน   
ด้านหนึ่งด้านใดใน  ๕  ด้าน  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
  ๒) ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ  ศิลปะ 
  ๓) ด้านการสอน    
  ๔) ด้านนวัตกรรม   
  ๕) ด้านศาสนา   
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ  ศิลปะ  ด้านการสอน  ด้านนวัตกรรม  หรือด้านศาสนา  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านนั้นจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
เพิ่มขึ้น  ดังนี้ 

  ๑) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  หรือ 
  ๒) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการดา้นสร้างสรรคส์ุนทรยีะ  ศิลปะ  หรอื  
  ๓) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านการสอน  หรือ 
  ๔) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม  หรือ   
  ๕) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านศาสนา   
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการทั้ง  ๕  ด้าน  แต่ละด้านประกอบด้วย 
  ๑๑.๑ ประธานกรรมการ  ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
  ๑๑.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไมน่้อยกว่าหกคน  ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรในสงักดั

สถาบันอุดมศึกษานั้น  โดยครอบคลุมผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นอย่างสูงในด้านนั้น ๆ 
  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่มีกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่   ก.พ.อ.  ก าหนด  
ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้ 

  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ 
ต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ   ศิลปะ  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน   
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คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ด้านนวัตกรรม  และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาด้านศาสนา  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านนั้น ๆ   
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้น าข้อ  ๔  ข้อ  ๕  เฉพาะ  ๕.๑  ๕.๑.๑  ๕.๑.๒  ๕.๑.๕  ๕.๒  ๕.๒.๑  ๕.๒.๒  
๕.๒.๔  ๕.๓  ๕.๓.๑  ๕.๓.๒  และ  ๕.๓.๔  มาใช้บังคับแก่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามหมวดนี้ด้วย 

  ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการด้านการสอนและด้านศาสนา  ผู้นั้นต้องไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  หรือไม่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่กระท า 
โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  และไม่เคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ชี้มูลความผิด 

  ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการด้านนวัตกรรม  ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  (ก) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร  (นักเรียน/นักศึกษาระดับต่าง  ๆ  
นักวิจัย  บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน  หรือภาคประชาสังคม)  ผ่านการเป็นผู้ดูแลปริญญานิพนธ์   
วิทยานิพนธ์  หรือดุษฎีนิพนธ์  หรือการน าบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมหลักในโครงการวิจัย  มีส่วนร่วม 
หรือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงรับโจทย์จากผู้ใช้ประโยชน์  และ 

  (ข) เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์  และเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในคณะท างาน 
ในการผลักดันการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  โดยมีหลักฐานประกอบ 

  ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ให้น าความในวรรคสาม  (ก)  มาใช้บังคับด้วย  และ 
  (ข) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างทีมงาน/เครือขา่ยร่วมกับภายในหรือภายนอกองคก์ร   

อาทิ  ระหว่างมหาวิทยาลัย  ระหว่างองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน  เป็นผู้น าทีมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สู่ผู้ใช้ประโยชน์  และเป็นผู้น าโครงการในการผลักดันการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์   โดยม ี
หลักฐานประกอบ 

  ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ให้น าความในวรรคสาม  (ก)  มาใช้บังคับด้วย  และ 
  (ข) เป็นผู้น าในการสร้างทีมงาน/เครือข่ายร่วมกับภายในหรือภายนอกองค์กร  อาทิ  

ระหว่างมหาวิทยาลัย  ระหว่างองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน  เป็นผู้น าทีมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สู่ผู้ใช้ประโยชน์  และเป็นผู้น าแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่  ในการผลักดันการน าผลงานนวัตกรรม 
ไปใช้ประโยชน์ในระดับที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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ข้อ ๑๓ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
  ๑๓.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้องประกอบด้วยผลงาน  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  

ซึ่งมีคุณภาพระดับ  B  และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่   ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ตามเอกสารแนบท้าย 

  ๑๓.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    วิธีที่  ๑  ผลงาน  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  B  หรือ 
    วิธีที่  ๒  ผลงาน  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A   
    ผลงานตามวิธีที่   ๑  และวิธีที่   ๒  ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 

ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  ตามลักษณะการมีส่วนร่วม  
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

  ๑๓.๓ ต าแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    วิธีที่  ๑  ผลงาน  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A  หรือ 
    วิธีที่  ๒  ผลงาน  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A+   
    ผลงานตามวิธีที่   ๑  และวิธีที่   ๒  ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 

ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    การน าผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา  หรือการอบรม  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้
จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้พัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม   จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น   

    ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งเป็นผลงานรับใช้ท้องถิ่น 
และสังคมที่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน  แต่ด าเนินการคนละพ้ืนที่  หากเป็นการด าเนินการ 
ในลักษณะที่ขยายผลเชิงพ้ืนที่จากพ้ืนที่เดียวไปสู่หลายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น  โดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน  
ก่อให้เกิดกลไกใหม่  มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  และมีการพัฒนาต่อยอด  ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกัน 
และซ้ าซ้อนกัน  ผู้ขออาจสามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม 

    ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือรองศาสตราจารย์  แล้วแต่กรณี  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ี   ก .พ.อ.   ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่ านการประเมินคุณภาพ 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)   
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  ทั้งนี้  ตามเอกสารแนบท้าย   

ข้อ ๑๔ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ  ศิลปะ 

้หนา   ๓๙
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  ๑๔.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้องประกอบด้วยผลงาน  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  
ซึ่งมีคุณภาพระดับ  B  และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  ตามลักษณะการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย  โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐   

  ๑๔.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ต้องประกอบด้วยผลงาน  อย่างน้อย  ๓  เรื่อง   
ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  และคุณภาพระดับ  B  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  และต้องได้รับ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย   
อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 

  ๑๔.๓ ต าแหน่งศาสตราจารย์  ต้องประกอบด้วยผลงาน  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง   
ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A+  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  และคุณภาพระดับ  A  อย่างน้อย  ๓  เรื่อง  และต้องไดร้บั
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 
โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 

   การน าผลงานสร้างสรรค์ดา้นสุนทรียะ  ศิลปะ  ที่ท าเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา  หรือการอบรม  มาเสนอเป็นผลงาน 
ทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข  หรือพัฒนาเพ่ิมเติม 
ขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณา 
เฉพาะส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านั้น   

   ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือรองศาสตราจารย์  แล้วแต่กรณี  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ   หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน   
ทั้งนี้  ตามเอกสารแนบท้าย   

ข้อ ๑๕ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการสอน 
  ๑๕.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้องประกอบด้วยผลงาน  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  

ซึ่งมีคุณภาพระดับ  B  และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่   ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก   ( first  author)   ตามลักษณะการมีส่ วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ 
ตามเอกสารแนบท้าย 

  ๑๕.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    วิธีที่  ๑  ผลงาน  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  B  หรือ 
    วิธีที่  ๒  ผลงาน  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A   
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    ผลงานตามวิธีที่   ๑  และวิธีที่   ๒  ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

  ๑๕.๓ ต าแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    วิธีที่  ๑  ผลงาน  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A  หรือ   
    วิธีที่  ๒  ผลงาน  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A+   
    ผลงานตามวิธีที่   ๑  และวิธีที่   ๒  ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 

ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    การน าผลงานการสอนที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   
ประกาศนียบัตร  หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา  หรือการอบรม  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้ 
จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข  หรือพัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลต่อจาก 
เรื่องเดิม  จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วน 
ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น   

    ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือรองศาสตราจารย์  แล้วแต่กรณี  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ   หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน   
ทั้งนี้  ตามเอกสารแนบท้าย   

ข้อ ๑๖ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรม 
  ๑๖.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้องประกอบด้วยผลงาน  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  

ซึ่งมีคุณภาพระดับ  B  และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่   ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก   ( first  author)   ตามลักษณะการมีส่ วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ 
ตามเอกสารแนบท้าย 

  ๑๖.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    วิธีที่  ๑  ผลงาน  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  B  หรือ 
    วิธีที่  ๒  ผลงาน  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A   
    ผลงานตามวิธีที่   ๑  และวิธีที่   ๒  ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 

ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

  ๑๖.๓ ต าแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
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    วิธีที่  ๑  ผลงาน  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A  หรือ   
    วิธีที่  ๒  ผลงาน  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A+   
    ผลงานตามวิธีที่   ๑  และวิธีที่   ๒  ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 

ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (first  author)  ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    การน าผลงานนวัตกรรมที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   
ประกาศนียบัตร  หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา  หรือการอบรม  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้ 
จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข  หรือพัฒนาเพ่ิมเติมขยายผล 
ต่อจากเรื่องเดิม  จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วน 
ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น   

    ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือรองศาสตราจารย์  แล้วแต่กรณี  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ   หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน   
ทั้งนี้  ตามเอกสารแนบท้าย   

ข้อ ๑๗ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานศาสนา 
  ๑๗.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้องประกอบด้วยผลงาน  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  

ซึ่งมีคุณภาพระดับ  B  และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่   ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐   

  ๑๗.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    วิธีที่  ๑  ผลงาน  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  B  หรือ 
    วิธีที่  ๒  ผลงาน  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A   
    ผลงานตามวิธีที่   ๑  และวิธีที่   ๒  ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 

ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐   
  ๑๗.๓ ต าแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    วิธีที่  ๑  ผลงาน  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A  หรือ   
    วิธีที่  ๒  ผลงาน  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A+   
    ผลงานตามวิธีที่   ๑  และวิธีที่   ๒  ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 

ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
    การน าผลงานศาสนาที่ท าเป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาเ พ่ือรับปริญญา   

ประกาศนียบัตร  หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา  หรือการอบรม  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้ 
จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข  หรือพัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลต่อจาก 

้หนา   ๔๒
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เรื่องเดิม  จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น   

    ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือรองศาสตราจารย์  แล้วแต่กรณี  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ   หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน   
ทั้งนี้  ตามเอกสารแนบท้าย   

ข้อ ๑๘ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์  เฉพาะด้าน  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

  ๑๘.๑ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์  เฉพาะด้าน   
    ๑๘.๑.๑ ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาต าแหน่งทางวชิาการดา้นที่เสนอขอต าแหน่งนั้น  ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหนง่
ทางวิชาการที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย   

    ๑๘.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่ง
ประเมินผลการสอนโดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม   

    ๑๘.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่ง  
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

     (๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่ง   

     (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสามถึงห้าคน   
    การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  ก าหนดส าหรับ 
ด้านที่เสนอขอ  หรือจากผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นอย่างสูงเกี่ยวข้องกับผลงานด้านที่ 
เสนอขอ  เช่น  ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  ศิลปินแห่งชาติ  ศิลปินชั้นเยี่ยม 
จากงานศิลปกรรมแห่งชาติ  ครู/อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  ผู้ที่เคยสร้างผลงานนวัตกรรมที่เกิดมูลค่าและ 
ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง  ผู้มีผลงานทางศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ 
ในด้านการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้  มีจ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยต้อง 
ไม่เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  และต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  และให้การด าเนินการ 
อยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน   
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    ทั้งนี้  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง   
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

    เกณฑ์การตัดสิน  ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง 
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก   

    ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
และรองศาสตราจารย์  ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหนง่ 
อยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่   ก.พ.อ.  ก าหนดนั้น  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดยกเว้น 
การประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน  โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณา 
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการก็ได้   

    ๑๘.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๑๘.๑.๓  แล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา  
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ  ส าหรับกรณีที่มีมติอนุมัติให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง   และแจ้งให้  ก.พ.อ.  ทราบ
ภายในสามสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ทั้งนี้  ก.พ.อ.  จะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดในประกาศนี้  รวมทั้งสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ   และแจ้งผล 
การพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป  และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้น  เว้นแต่
สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะด้าน  ตามข้อ  ๑๑  วรรคสี่  เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวชิาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา  เมื่ออธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งแล้วให้แจ้งให้  ก.พ.อ.  ทราบ  ภายในสามสิบวัน 

  ๑๘.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  เฉพาะด้าน   
    ๑๘.๒.๑ ให้น าความในข้อ  ๑๘.๑.๑  และ  ๑๘.๑.๓  มาใช้บังคับแกก่ารแตง่ตัง้ 

ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม  แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด   

    ๑๘.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ   

    ๑๘.๒.๓ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้เสนอ  ก.พ.อ.   
ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   แต่งตั้ง   
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พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่   ก.พ.อ.  ก าหนด   
เว้นแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน    
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ตามข้อ  ๑๑  วรรคสี่  เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  ให้เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ  แล้วน าเสนอ  ก.พ.อ.   
ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   แต่งตั้ง  
ส าหรับกรณีการก าหนดต าแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่   ก.พ.อ.  ก าหนด  ให้แจ้งสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

    ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุต าแหน่งทางวิชาการด้านที่
เสนอขอ  พร้อมทั้งระบุสาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอ   
เช่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม)  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  รองศาสตราจารย์   
(ด้านการสอน)  สาขาวิชากฎหมายมหาชน  ศาสตราจารย์  (ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ  ศิลปะ)  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  โดยวิธีพิเศษ 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

หรือรองศาสตราจารย์  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้  เช่น  การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่   
ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์  หรือการเสนอแตง่ตัง้อาจารย์ 
ประจ าให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน   
หรือการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจากสาขาวิชาที่ด ารงต าแหน่งอยู่   

  ๑๙.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
ผลงานการสอน  ผลงานนวัตกรรม  และผลงานศาสนา  โดยวิธีพิเศษ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

    ๑๙.๑.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
     ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ

การแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
อย่างน้อยสามคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  การตัดสิน
ของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  B 

    ๑๙.๑.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ 
     ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ด าเนินการ

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม   โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้  ผลงาน
ทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  A 
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    ๑๙.๑.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
     ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ด าเนินการ

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม   โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้  ผลงาน
ทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  A+   

  ๑๙.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ  ศิลปะ  
โดยวิธีพิเศษ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

    ๑๙.๒.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   โดยวิธีพิเศษ   
ต้องประกอบด้วยผลงานอย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A  และต้องได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ  ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย  โดยผู้ขอ
ต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด   

    ๑๙.๒.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   โดยวิธี พิเศษ   
ต้องประกอบดว้ยผลงานอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A+  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  และคุณภาพ
ระดับ  A  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ตามลักษณะการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  โดยผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ด าเนินการเองทั้งหมด   

    ๑๙.๒.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ  ต้องประกอบด้วย
ผลงานอย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A+  และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย   โดยผู้ขอต้องเป็นเจ้าของ 
และเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด   

    ๑๙.๒.๔ การพิจารณาผลงานทางวิชาการตามข้อ   ๑๙.๒.๑ - ๑๙.๒.๓   
ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ข้อ ๒๐ แบบค าขอฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๖)  แบบเสนอแต่งตั้งฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๗)   
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ  
ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตามระดับคุณภาพให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย   
ส่วนกรณีอื่นให้เป็นไปตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่งเดียวกัน
หรือระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว   หากมีการน าผลงาน 
ทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน  มาเสนอขอก าหนดต าแหนง่
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ทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง  ผู้ขอจะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติก าหนด
หรือไม่ก าหนดต าแหน่งวิชาการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่  ให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น    
โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก  เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เห็นว่าผลงาน
ทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผล 
การพิจารณานั้นอีกต่อไป  ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการ 
โดยชัดแจ้งด้วย   

  ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์  หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่า 
ผลงานนั้นได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย  หรือในกรณีผลงานรับใช้ท้องถิ่น 
และสังคมหากพิสูจน์ภายหลังได้ว่า  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด   
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน  สังคม  องค์กรภาครัฐ  หรือองค์กรภาคเอกชนได ้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เชิงนโยบาย  ระดับจังหวัด  หรือประเทศ  ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่ได้  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้น 
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง   

หมวด  ๓ 
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด   
ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  และสามารถเสนอขอทบทวนผล 
การพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน  และการขอทบทวนดังกล่าว   
แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ   

  ภายใต้บังคับข้อ  ๖.๑.๔  และ  ๑๘.๑.๔  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่อง 
การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว  ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ   
พิจารณา  เมื่ อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  มีความเห็นประการใดให้ เสนอต่อ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย  และให้ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการ  ดังนี้   
  (๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง   
   (ก) ในกรณีที่ เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มี เหตุผลทางวิชาการ  จะมีมติ   

ไม่รับพิจารณาก็ได้ 
   (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ  ให้มีมติรับไว้พิจารณา   

โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น 
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  (๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
   (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจง   

ขอ้โต้แย้งโดยมีเหตุผลเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
   (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผล

เพิ่มเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม  จากที่แต่งตั้งไว้เดิม  จ านวนสองถึงสามคน   
เพ่ือพิจารณาค าชี้แจง  ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ  ทั้งนี้  ให้ประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม
ท าหน้าที่เป็นประธาน  ทั้งนี้  ให้สถาบันอุดมศึกษาจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการส าหรับการทบทวน 
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมนั้นด้วย 

ขอ้ ๒๔ 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  และ  ๑๘.๑.๔  กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้    
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

หมวด  ๔ 
การลงโทษ 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ   
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้อง    
กับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 

  ๒๕.๑ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง
หรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง  
(fabrication)  บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  (falsification)  หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้
ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง   หรือน าผลงาน 
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ   หรือคัดลอกข้อความใด ๆ  
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิด 
ว่าเป็นผลงานใหม่  หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน  เพ่ือก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้อื่น  และกระท าการใด ๆ  ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน 
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ตามความเป็นจริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น   
และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ   ไป  และห้ามผู้กระท าผิดนั้น
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี   แต่ไม่เกินสิบปี  นับตั้งแต่วันที่สภา
สถาบันอุดมศึกษามีมติ 

  ๒๕.๒ ในกรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว   
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ    
ครั้งนั้น  เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง  (fabrication)  
บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  (falsification)  หรือน าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้  โดยอ้างว่าเป็นผลงาน
ของตนเอง  หรือน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ   
ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  หรือคัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตน 
โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน   
เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  และกระท าการใด ๆ  ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอ 
ผลงานตามความเป็นจริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
และรองศาสตราจารย์  ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็น
ต่อ  ก.พ.อ.  เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ถอดถอน  และด าเนินการทางวินัย 
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี  ๆ  ไป  และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสิบปี  นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษา 
มีมติให้ถอดถอน  หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ถอดถอน  แล้วแต่กรณี 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๖ การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ซึ่งได้เผยแพร่ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกาศ   
ณ  วันที่   ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  โดยต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์   สามารถ 
ใช้ผลงานทางวิชาการซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  และ  TCI  กลุ่ม  ๒   
และต าแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  สามารถใช้ผลงานทางวิชาการ
ซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  ได้โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รายใดที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับให้ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ   
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ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รายใดที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับให้ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ   ในการนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจน าเกณฑ์ลักษณะคุณภาพของผลงาน 
ทางวิชาการตามประกาศนี้มาใช้กับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๙ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๓  (๓.๒)  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการขึ้นใหม่ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๓๐ ให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง  
ทางวิชาการตามข้อ  ๑๑  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามข้อ  ๑๘  ในด้านที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

  ในกรณีที่การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  ให้สภา 
สถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ  ให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ 
ต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๓๑ เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้  ก.พ.อ.  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางเพ่ือปรับปรุงประกาศนี้   เว้นแต่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภทเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงก่อนก าหนดดังกล่าว 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๕๐
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ก.พ.อ. ๐๓ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------ 

๑. แบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป    

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 (ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณศีกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟตแ์วร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  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 ต ารา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   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 

 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) 
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  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 (ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณศีกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟตแ์วร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๒.๓  ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๒.๔  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๔.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)                        
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     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)                        

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

  ๔.๒.๔.๓ ผูข้อ มคี่า life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๒.๔.๔ 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 าในส่วน
ไหนอย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย     
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๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย ์  
 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 (ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณศีกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟตแ์วร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  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) 
 
 

151



 

  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) 

  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 ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 

152



 

๔.๓.๔  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๔.๑ 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)                        

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

  ๔.๓.๔.๓ ผูข้อ มคี่า life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๓.๔.๔ 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 ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
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 บุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวาม....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ).....
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 (ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณศีกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ ผลงาน
สรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ ซอฟตแ์วร/์ 
ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) ............รายการ  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู่)..ในเกณฑ ์
ที ่ก.พ.อ.ก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๓) ต ารา/หนงัสอื............เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด.........เล่ม 
ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๔) บทความทางวชิาการ............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด
........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๔.๒).............................................................. 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/ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี่ 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) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล 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)                        

๒. งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิ ไดเ้สนอหลกัฐานแสดงการไดร้บัอ้างองิทางวชิาการ 
ประกอบดว้ย งานวจิยั จ านวน...........เรือ่ง ไดร้บัการอ้างองิ...........รายการ พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู)่……. 
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
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๓. ผูข้อ มคี่า life-time h-index (Scopus) เท่ากบั....................พจิารณา (อยู่/ ไมอ่ยู)่.. 
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. .......... 
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   ก.พ.อ. ๐๔ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------ 

   

แบบเสนอแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไปโดยผูบ้งัคบับญัชา 

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 (ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณศีกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟตแ์วร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  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 ต ารา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   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 

 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) 
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  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 (ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณศีกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟตแ์วร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๒.๓  ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๒.๔  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๔.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)                        
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     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)                        

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

  ๔.๒.๔.๓ ผูข้อ มคี่า life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๒.๔.๔ 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 าแหน่งศาสตราจารย ์  
 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 (ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณศีกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟตแ์วร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  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) 
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  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) 

  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 ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ๔.๓.๔  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๔.๑ 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)                        

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

  ๔.๓.๔.๓ ผูข้อ มคี่า life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๓.๔.๔ 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 และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.  โดยระบุบทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
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 

 
 

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

                           ต าแหน่ง.......ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดหีรอืเทยีบเท่า..... 

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

 
   ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.................................................... ต าแหน่ง......................... 
ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็น................................... (ดา้น.........................) 
โดยวธิ.ี................ ในสาขาวชิา........................................ 
 

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

                           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)......
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 (ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณศีกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ ผลงาน
สรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ ซอฟตแ์วร/์ 
ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) ............รายการ  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู่)..ในเกณฑ ์
ที ่ก.พ.อ. ก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๓) ต ารา/หนงัสอื............เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด.........เล่ม 
ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๔) บทความทางวชิาการ............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด
........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
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ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าทีข่อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
ก.พ.อ. 
  
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร             
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/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)                        

๒. งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิ ไดเ้สนอหลกัฐานแสดงการไดร้บัอ้างองิทางวชิาการ 
ประกอบดว้ย งานวจิยั จ านวน...........เรือ่ง ไดร้บัการอ้างองิ...........รายการ พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู)่……. 
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
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๓. ผูข้อ มคี่า life-time h-index (Scopus) เท่ากบั....................พจิารณา (อยู่/ ไมอ่ยู)่.. 
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. ๐๔) 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. ๐๔) 
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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ก.พ.อ. ๐๖ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------ 

๒. แบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

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

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 
ดา้น................................................ 

(ดา้นรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ดา้นสรา้งสรรคส์ุนทรยีะ ศลิปะ/ดา้นการสอน/ดา้นนวตักรรม/ดา้นศาสนา) 
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) 

     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
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     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 

     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 

๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการเฉพาะดา้นทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 

๔.๑.๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 
๔.๑.๑.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๑.๒ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๑.๓ ผลงานการสอน 
๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๑.๕ ผลงานศาสนา 
๔.๑.๕.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๕.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๑.๕.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ โดยระบบุทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
ประกาศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอยา่งไร  
และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองว่ามสี่วนรว่มในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการเฉพาะดา้นทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม   
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

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

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๒.๒ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๒.๓ ผลงานการสอน 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๒.๔  ผลงานนวตักรรม 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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๔.๒.๕ ผลงานศาสนา 
  ๔.๒.๕.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๕.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๕.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ โดยระบบุทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
ประกาศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอยา่งไร  
และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองว่ามสี่วนรว่มในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 
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๔.๓ ผลงานทางวชิาการเฉพาะดา้นทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย ์  
 ๔.๓.๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ 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  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

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

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

๔.๓.๒  ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/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  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๓.๓ ผลงานการสอน 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๓.๔ ผลงานนวตักรรม 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/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 าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๓.๕ ผลงานศาสนา 
  ๔.๓.๕.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๕.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๕.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ โดยระบบุทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
ประกาศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอยา่งไร  
และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองว่ามสี่วนรว่มในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
 ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

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

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

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 
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ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

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

ดา้น................................................ 
(ดา้นรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ดา้นสรา้งสรรคส์ุนทรยีะ ศลิปะ/ดา้นการสอน/ดา้นนวตักรรม/ดา้นศาสนา) 

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

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).....
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 (ดา้น...............) โดยวธิ.ี....................ในสาขาวชิา...............................................
ในการประชุมครัง้ที.่......../............. เมือ่วนัที.่............................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการ
ของ นาย/นาง/นางสาว................... ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/
ศาสตราจารย)์....(ดา้น...............) โดยวธิ.ี....................ในสาขาวชิา..............แลว้เหน็ว่า 
  ๑) ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑ ์
ที ่ก.พ.อ. ก าหนด.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๑.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๑.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๒) ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ............รายการ  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑ ์
ที ่ก.พ.อ.ก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๓) ผลงานการสอน............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด  
.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๔) ผลงานนวตักรรม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๕) ผลงานศาสนา............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด........เรือ่ง 
ไดแ้ก่ 
   ๕.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๕.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
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 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ โดยระบบุทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
ประกาศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอยา่งไร  
และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองว่ามสี่วนรว่มในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การน าไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

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

กรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ  
นาย/นาง/นางสาว................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทาง
วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ผลงานการสอน/ผลงานนวตักรรม/ผลงานศาสนา)...คุณภาพ... 
(อยู/่ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด  และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑ์ 
ที ่ก.พ.อ.ก าหนด จงึเหน็...(สมควร/ไมส่มควร)...ใหก้ าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว
.............................. เป็นต าแหน่ง..........(ผูช้่วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์...  
(ดา้น....................) โดยวธิ.ี................ในสาขาวชิา........................ไดต้ัง้แต่วนัที.่.................................  
ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/ อื่นๆ ระบุ....)  และใหน้ าเสนอ 
ทีป่ระชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 

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)์ (ดา้น....................) โดยวธิ.ี................ในสาขาวชิา............................ 
ไดต้ัง้แต่วนัที.่..................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรุงสมบูรณ์/ 
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. ๐๖) 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 าแหน่งศาสตราจารย์ (ดา้น....................) 
โดยวธิ.ี................ในสาขาวชิา........................ ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................ ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...
(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/ อื่นๆ ระบุ....) พรอ้มส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ แบบค าขอ 
(แบบ ก.พ.อ. ๐๖) ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่ง 
ทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ 
การพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

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

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

 
 
 
 

198



 

ก.พ.อ. ๐๗ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------ 

แบบเสนอแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านโดยผูบ้งัคบับญัชา    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ  

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

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 
ดา้น................................................ 

(ดา้นรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ดา้นสรา้งสรรคส์ุนทรยีะ ศลิปะ/ดา้นการสอน/ดา้นนวตักรรม/ดา้นศาสนา) 
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) 
     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
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     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการเฉพาะดา้นทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 

๔.๑.๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 
๔.๑.๑.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๑.๒ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๑.๓ ผลงานการสอน 
๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๑.๕ ผลงานศาสนา 
๔.๑.๕.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๕.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๑.๕.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ โดยระบบุทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
ประกาศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอยา่งไร  
และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองว่ามสี่วนรว่มในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการเฉพาะดา้นทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม   
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

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

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๒.๒ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๒.๓ ผลงานการสอน 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๒.๔  ผลงานนวตักรรม 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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๔.๒.๕ ผลงานศาสนา 
  ๔.๒.๕.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๕.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๕.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ โดยระบบุทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
ประกาศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอยา่งไร  
และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองว่ามสี่วนรว่มในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 
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๔.๓ ผลงานทางวชิาการเฉพาะดา้นทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย ์  
 ๔.๓.๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ 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  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

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

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

๔.๓.๒  ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/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  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๓.๓ ผลงานการสอน 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๓.๔ ผลงานนวตักรรม 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/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 าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๓.๕ ผลงานศาสนา 
  ๔.๓.๕.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๕.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๕.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ โดยระบบุทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
ประกาศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอยา่งไร  
และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองว่ามสี่วนรว่มในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
 

   ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 
 

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

                           ต าแหน่ง.......ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดหีรอืเทยีบเท่า..... 

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

 
   ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.................................................... ต าแหน่ง......................... 
ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็น................................... (ดา้น.........................) 
โดยวธิ.ี................ ในสาขาวชิา........................................ 
 

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

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

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

211



 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ........(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)........  
ไดป้ระเมนิผลการสอนรหสัวชิา......................รายวชิา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
...................................................แลว้เหน็ว่า บุคคลดงักลา่วเป็นผูม้คีวาม....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ).....
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 (ดา้น...............) โดยวธิ.ี....................ในสาขาวชิา...............................................
ในการประชุมครัง้ที.่......../............. เมือ่วนัที.่............................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการ
ของ นาย/นาง/นางสาว................... ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/
ศาสตราจารย)์....(ดา้น...............) โดยวธิ.ี....................ในสาขาวชิา..............แลว้เหน็ว่า 
  ๑) ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑ ์
ที ่ก.พ.อ. ก าหนด.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๑.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๑.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๒) ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ............รายการ  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑ ์
ที ่ก.พ.อ.ก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๓) ผลงานการสอน............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด  
.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๔) ผลงานนวตักรรม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๕) ผลงานศาสนา............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด........เรือ่ง 
ไดแ้ก่ 
   ๕.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๕.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
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 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ โดยระบบุทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
ประกาศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอยา่งไร  
และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองว่ามสี่วนรว่มในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การน าไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

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

กรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ  
นาย/นาง/นางสาว................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทาง
วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ผลงานการสอน/ผลงานนวตักรรม/ผลงานศาสนา)...คุณภาพ... 
(อยู/่ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด  และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑ์ 
ที ่ก.พ.อ.ก าหนด จงึเหน็...(สมควร/ไมส่มควร)...ใหก้ าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว
.............................. เป็นต าแหน่ง..........(ผูช้่วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์...  
(ดา้น....................) โดยวธิ.ี................ในสาขาวชิา........................ไดต้ัง้แต่วนัที.่.................................  
ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/ อื่นๆ ระบุ....)  และใหน้ าเสนอ 
ทีป่ระชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 

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

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว................................ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์ (ดา้น....................) โดยวธิ.ี................ในสาขาวชิา............................ 
ไดต้ัง้แต่วนัที.่..................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรุงสมบูรณ์/ 
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. ๐๗) 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 าแหน่งศาสตราจารย์ (ดา้น....................) 
โดยวธิ.ี................ในสาขาวชิา........................ ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................ ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...
(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/ อื่นๆ ระบุ....) พรอ้มส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ แบบค าขอ 
(แบบ ก.พ.อ. ๐๗) ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่ง 
ทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ 
การพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามที ่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. ๒๕๖๔ 

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

๓. ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทัว่ไป 
  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 ถา้เป็นงานทีผู่ข้อมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 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 เมื่อไดล้งนามรบัรองแลว้จะเปลีย่นแปลงไมไ่ด้ 
                หากตรวจสอบพบภายหลงัว่าผูข้อก าหนดต าแหน่งระบุการมสี่วนรว่มไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 
จะถอืว่าการกระท าของผูน้ัน้เขา้ข่ายผดิจรยิธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ โดยใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสอบหาขอ้เทจ็จรงิและด าเนินการทางวนิยัต่อไป 
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 ๓.๕ กรณเีสนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม ซึง่มกีารด าเนินงานเป็นหมูค่ณะ หรอืเป็นงานทีม่ ี
การบูรณาการหลายสาขาวชิา ผูข้อตอ้งมบีทบาทในขัน้ตอนการท างานในสาขาวชิาทีเ่สนอขอก าหนด
ต าแหน่ง อยา่งน้อย ๓ ขัน้ตอน ดงันี้ 

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

โครงการทุกคนและบทบาทหน้าทีห่ลกัของผูข้อ โดยใหผู้ท้ีท่ าหน้าทีห่ลกัในแต่ละโครงการลงนามรบัรอง  
๓.๖ กรณงีานวจิยัทีเ่ผยแพร่อนัเป็นผลมาจากวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาทีผู่ข้อท าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์

ทีป่รกึษา ผูข้อตอ้งเป็นผูร้เิริม่ ก ากบัดูแล และมบีทบาทส าคญัในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลการวจิยันัน้  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

218



เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ------------------------------  

แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทัว่ไป 

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      ผลงานนวตักรรม 

           ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 

กลุ่มที ่๓   ต ารา 

    หนงัสอื 

      บทความทางวชิาการ  
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ส่วนท่ี ๑  รายละเอยีดของการมสี่วนรว่ม 
     ผูข้อก าหนดต าแหน่งตอ้งกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น (เนื่องจากไมม่กีารแบ่งส่วนรว่มใน
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)  

หรอืในกรณีทีเ่ป็นหนงัสอื (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) 

 
 

221



เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๔. ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน  

 ๔.๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม ใหใ้ชล้กัษณะการมสี่วนรว่ม
และแบบแสดงหลกัฐานการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ ตามขอ้ ๓ 

๔.๒ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ผูข้อตอ้งเป็นผูด้ าเนินการหลกั 
และมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

      ผูด้ าเนินการหลกั (main author) หมายถงึ บุคคลซึง่มบีทบาทและความรบัผดิชอบส าคญั 
ในการออกแบบงานวชิาการนัน้ ก าหนดโครงรา่งเนื้อหาสาระส าคญัของงาน และควบคุมการด าเนินการ 
หรอืในกรณผีลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ ใหห้มายความรวมถงึผูล้งมอืด าเนินการดว้ยตนเองดว้ย 
   ๔.๓ การลงนามรบัรองการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ หากมกีารเสนอผลงานทางวชิาการ 
ทีม่ผีูร้ว่มงานหลายคนจะตอ้งใหผู้ร้ว่มงานทุกคนลงนามรบัรองว่า แต่ละคนมสี่วนรว่มในผลงานเรือ่งนัน้ 
รอ้ยละเท่าใด รวมทัง้ระบุบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในผลงานนัน้ ทัง้นี้ หากไมส่ามารถตดิต่อ
ผูร้ว่มงานใหล้งนามรบัรองไดค้รบทุกคนใหด้ าเนินการดงันี้ 
        (๑) ในกรณทีีไ่ม่สามารถตดิต่อผูร้ว่มงานทุกคนใหล้งนามรบัรองได ้ใหร้ะบุจ านวนผูร้ว่มงาน 
ทุกคน และใหถ้อืว่าผูร้ว่มงานทุกคนมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการเท่าเทยีมกนั   
        (๒) ในกรณผีูร้ว่มงานบางคนไมส่ามารถลงนามรบัรองการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ
ไดใ้หม้กีารลงนามรบัรองโดยหวัหน้าภาควชิาหรอืคณบด ีและผูข้อเป็นอยา่งน้อย พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผล 
ความจ าเป็นทีผู่น้ัน้ไมส่ามารถลงนามได ้หรอืเหตุผลทีไ่มส่ามารถระบุการมสี่วนรว่มของผูน้ัน้ใหช้ดัเจน 
เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเป็นผูพ้จิารณาเหตุผลความจ าเป็นดงักล่าว 
         การลงนามรบัรองการมสี่วนรว่มในผลงานแต่ละเรือ่ง เมือ่ไดล้งนามรบัรองแลว้จะเปลี่ยนแปลง 
ไมไ่ด ้
                หากตรวจสอบพบภายหลงัว่าผูข้อก าหนดต าแหน่งระบุการมสี่วนรว่มไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 
จะถอืว่าการกระท าของผูน้ัน้เขา้ข่ายผดิจรยิธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง 
ทางวชิาการ โดยใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสอบหาขอ้เทจ็จรงิและด าเนินการทางวนิยัต่อไป 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ------------------------------  

แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน  (แบบร้อยละ) 

ผลงานทางวชิาการเฉพาะดา้น 

              ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ   ผลงานศาสนา 

เรือ่ง.................................................................................................................................................... 
ผูร้ว่มงานจ านวน........คน  แต่ละคนมสี่วนรว่มดงันี้ : 

(๑) 
ช่ือผูร่้วมงาน  

(๒) 
ปริมาณงานร้อยละ 

(๓) 
 รายละเอียดบทบาทและหน้าท่ี 

ความรบัผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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

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

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

ลงชื่อ ............................................. 
(......................................) 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------- 

๕. แนวทางการประเมินผลการสอน 
หลกัเกณฑ ์

ใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนว่าผูข้อมคีวามสามารถ 
ในการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องวชิาทีส่อน ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะวชิา ทีส่อนโดยใชแ้นวทาง
ในการประเมนิตามความเหมาะสม ดงัต่อไปนี้ 

๑. มกีารวางแผนการสอนอยา่งเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุง่หมายของการสอนใหช้ดัเจน 
และคดัเลอืกการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม เพื่อให้ผลลพัธก์ารสอนเป็นไปตามจุดมุง่หมายทีว่างไว ้
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. มคีวามสามารถใหผู้เ้รยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องวชิาทีเ่รยีนกบัวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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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กรณทีีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาเหน็ว่า สถาบนัอุดมศกึษามรีะบบการประเมนิผลการสอน 
ของคณาจารยป์ระจ าปีทีค่รอบคลุมประเดน็ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้อย่างเป็นรปูธรรม เทีย่งตรง             
และเชื่อถอืได ้ คณะกรรมการอาจใหใ้ชร้ะบบการประเมนิผลการสอนดงักล่าวนัน้แทนแนวทางการประเมนิ 

ผลการสอนตามที ่ก.พ.อ. ก 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 

ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นเอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการประเมนิผลการ
สอนวชิาใดวชิาหนึ่งตามหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็
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 ซึง่มกีารอา้งองิแหล่งทีม่าอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  
 
อาจเป็นเอกสารทีจ่ดัท าเป็นรปูเล่มหรอืถ่ายส าเนาเยบ็เล่มหรอื 
เป็นสื่ออื่น 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 และบรรณานุกรม 
ทีท่นัสมยัและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 
ตอ้งไดร้บัการจดัท าเป็นรปูเล่มดว้ยการพมิพ์ 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. ๒๕๖๔ 
------------------- 

๖. แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผูท้รงคณุวฒิุ 

  การประเมนิผลงานทางวชิาการของผูท้รงคุณวุฒติอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และมาตรฐานจรยิธรรมและจรรยาบรรณส าหรบัผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงาน 
ทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษาที ่ก.พ.อ. ก 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  
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 และงานวชิาการอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 
 ๒.๗  ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
 ๒.๘   ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ (ใหใ้ชค้ าจ ากดัความตาม ๗.๔.๒) 
 ๒.๙   สทิธบิตัร 
 ๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์
  ๒.๑๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม (ใหใ้ชค้ าจ ากดัความตาม ๗.๔.๑) 
  ๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม (ใหใ้ชค้ าจ ากดัความตาม ๗.๔.๔) 

กลุ่ม ๓  ๓.๑ ต ารา 
๓.๒ หนงัสอื 

 ๓.๓ บทความทางวชิาการ 

กลุ่ม ๔   ๔.๑  ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  
  ๔.๒  ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
  ๔.๓  ผลงานการสอน 
 ๔.๔  ผลงานนวตักรรม 
 ๔.๕  ผลงานศาสนา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------- 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวชิาการส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ สามารถจ าแนกได ้๔ กลุ่ม ดงันี้ 
๗.๑ งานวิจยั  
๗.๑ 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. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารวชิาการ ดงัต่อไปนี้  
    ๑.๑ วารสารวชิาการระดบัชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบั

ในวงวชิาการในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยวารสารวชิาการนัน้ 
ตอ้งมกีารตพีมิพอ์ยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย ๓ ปี และมกีาร
ตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบบทความ (peer reviewer)  
ซึง่เป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบนั อยา่งน้อย ๓ คน ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้ 
อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ ์หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กี าหนดการเผยแพร่ 
อยา่งแน่นอนชดัเจน 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๑ งานวิจยั (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
(ต่อ) 

  ๑.๒ วารสารวชิาการระดบันานาชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 
ที ่ก.พ.อ. ก าหนด ไดแ้ก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science  
(เฉพาะในฐานขอ้มลู SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้), JSTOR และ Project Muse  
ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ์ หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความวจิยัทีไ่ดม้กีารบรรณาธกิาร โดยคณะ
ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ (peer reviewer) ประเมนิคุณภาพ  

๓. น าเสนอเป็นบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีเ่ป็นฉบบัเตม็ของการประชุม
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิโดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการ 
คดัเลอืกบทความซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการนัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
ท าหน้าทีค่ดัสรรกลัน่กรอง รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้ง การใชภ้าษา และแกไ้ขถอ้ยค า
หรอืรปูแบบการน าเสนอทีถู่กตอ้งก่อนการเผยแพรใ่นหนงัสอืประมวลบทความในการ
ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ทีม่าจากการประชุมโดยสมาคมวชิาการหรอืวชิาชพี  
โดยไม่รวมถงึการประชุมวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา  และจดัอยา่งต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า ๕ ปี ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบหนงัสอืหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และอาจเผยแพรก่่อนหรอื
หลงัการประชุมกไ็ด ้ทัง้นี้ คณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบทความดงักล่าว
จะตอ้งมผีูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจาก
หลากหลายสถาบนั 

๔. เผยแพรใ่นรปูของรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่              
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาก าหนด  ทัง้นี้ คณะผูท้รงคุณวุฒ ิ(peer reviewer)   
จะตอ้งไมใ่ช่คณะกรรมการตรวจรบัทุนหรอืตรวจรบังานจา้งเพื่อใหง้านวจิยันัน้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคห์รอืขอ้ก าหนดของสญัญาจา้งเท่านัน้ 

๕. เผยแพรใ่นรปูของหนงัสอื (monograph) พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่              
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาก าหนด  
 เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“งานวจิยั” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า “งานวจิยั” นัน้ มาแกไ้ข
ปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
และใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “งานวจิยั” นัน้อกีครัง้หนึ่งจะกระท าไมไ่ด้ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๑  งานวิจยั (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอนถูกตอ้งเหมาะสมในระเบยีบวธิวีจิยั        
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละ 
น าเสนอผลเป็นความรูใ้หม่ทีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาแลว้ และตอ้งเป็นทีย่อมรบั
หรอืไดร้บัการอา้งองิในฐานขอ้มลูระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิหรอืสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งแพรห่ลาย โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงการวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึคุณประโยชน์ 
ในดา้นสงัคมหรอืมลูค่าทางเศรษฐกจิจากนิตบิุคคลองคก์รทีส่าม (Third Party)  
ทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยี 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่งโดดเด่น (outstanding) 
รวมทัง้ไดร้บัการอา้งองิอย่างกวา้งขวางในฐานขอ้มลูระดบัแนวหน้านานาชาต ิของสาขาวชิา
นัน้ๆ หรอืสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้พรห่ลายเป็นอยา่งมาก โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงการ
วเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึผลกระทบอยา่งกวา้งขวางและก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในวงวชิาการ
และวงวชิาชพีจากนิตบิุคคลองคก์รทีส่าม (Third Party) ทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยี 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๗.๒ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๑๒ ประเภท ดงัน้ี  

    ๗.๒.๑. ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 ๗.๒.๒ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ 
 ๗.๒.๓ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ 
 ๗.๒.๔  กรณศีกึษา (Case Study) 
        ๗.๒.๕ งานแปล 
        ๗.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 
       ๗.๒.๗ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 ๗.๒.๘ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
        ๗.๒.๙ สทิธบิตัร 
        ๗.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์
  ๗.๒.๑๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 
  ๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
 
 
 

๗.๒.๑ 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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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
 

    เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. บทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความวชิาการ หรอืการประชุม
วชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ (proceedings) ทัง้นี้ 
บทความดงักล่าวจะตอ้งมผีูแ้ต่งรว่มเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรอืหากไม่ม ีจะตอ้งมี
เอกสารยนืยนัการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัดงักล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สญัญารว่มทุนวจิยั 
หรอืหลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

    หมายเหตุ กรณกีารเผยแพรบ่ทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความ
วชิาการ หรอืการประชุมวชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ 
(proceedings) ใหใ้ชล้กัษณะการเผยแพรต่าม ๗.๑ งานวจิยั ขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ 
  ๒. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีม่เีนื้อหาหรอืมเีอกสารประกอบทีม่เีนื้อหา 

ตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม และมกีารประเมนิโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ            
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 
  ๓. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่กดิจากผลงานดงักล่าว เช่น สทิธบิตัร  

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

หรอืมเีอกสารประกอบที่มเีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม  
และตอ้งมหีลกัฐานแสดงเหตุผลทีไ่มส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได ้แต่มหีลกัฐานรบัรอง
ว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์แลว้ 
  ๕. รายงานการประเมนิจากหน่วยงานภายนอกทีแ่สดงถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการวจิยั

หรอืกจิกรรมทางวชิาการทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้สนอตอ้งจดัท าเอกสาร
ประกอบทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความ
ตอ้งการโดยการมสี่วนรว่มของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะห์
ความรูท้ีส่ามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์ จนมแีนวโน้ม 
ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อยา่งเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืมแีนวโน้มก่อใหเ้กดิ 
การพฒันาอุตสาหกรรมนัน้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นตวัอยา่งในการ
แกปั้ญหาหรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์ จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้          
อยา่งเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาใหก้บัอุตสาหกรรมอื่นได ้หรอืก่อใหเ้กดิ 
การเปลีย่นแปลงเชงินโยบายในวงกวา้งในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบั A+   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรอื
แวดวงวชิาการอย่างกวา้งขวางอยา่งมนีัยส าคญั เป็นที่ยอมรบัในระดบัชาตหิรอื  
ระดบันานาชาต ิ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 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ค านิยาม      ผลงานวชิาการซึง่อาจด าเนินงานในรปูการศกึษาหรอืการวจิยัเชงิทดลองหรอืการวจิยั 

และพฒันา มเีป้าหมายเพื่อส่งเสรมิพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์หรอืแกไ้ขปัญหาดา้นการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน องคป์ระกอบของผลงานประกอบดว้ยค าอธบิายหรอืขอ้มลูหลกัฐานส าคญั 
ไดแ้ก่ (๑) สภาพปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน  (๒) แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ 
และเหตุผล 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 าเป็นเอกสาร 
หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

การเผยแพร่ 
 

    เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจาก
หลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศกึษาฉบบัสมบูรณ์ และมกีารประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
และมหีลกัฐานการเผยแพร่ผลงานไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิา 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ ทัง้นี้ วารสารทางวชิาการนัน้อาจ
เผยแพรเ่ป็นรปูเล่ม สิง่พมิพ ์หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
๓. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความทีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒดิา้นการพฒันา 
การเรยีนการสอน และมกีารประเมนิคุณภาพ  
 ๔. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความ 
ในการประชุมทางวชิาการ (proceedings)  
     หมายเหตุ กรณกีารเผยแพรบ่ทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความ
วชิาการ หรอืการประชุมวชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ 
(proceedings) ใหใ้ชล้กัษณะการเผยแพรต่าม ๗.๑ งานวจิยั ขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ 
๕. เผยแพรใ่นรปูของผลผลติของงานการศกึษาแบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมคี าอธบิายแนวคดิ
การพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน วธิกีารใช ้และผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  
    ๑. แนวคดิการออกแบบนวตักรรมการเรยีนการสอนเป็นงานรเิริม่สรา้งสรรคท์ีป่รบัจาก
แนวคดิเดมิหรอืเป็นแนวคดิใหม่ 
    ๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้น าไปสู่การพฒันาการเรยีนรู้ 
หรอืคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงคไ์ดจ้รงิ  
ระดบั A   
    ๑. มคีุณลกัษณะเหมอืนระดบั B และ 
    ๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการพฒันา
ผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได ้ 
    ๓. ผลงานไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีเ่กีย่วกบัการพฒันาการเรยีนการสอน 
ทีม่ ีimpact factors 
ระดบั A+ 
    ๑. มคีุณลกัษณะเหมอืนระดบั A และ 
    ๒. ผลงานไดร้บัรางวลัหรอืการยกยอ่งดา้นการพฒันาการเรยีนการสอน/งานการศกึษา 
หรอืงานประดษิฐค์ดิคน้ ในระดบัชาตแิละ/หรอืระดบันานาชาต ิ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๓ 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)  
และผลกระทบ (impact) ต่อสงัคมในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาตดิว้ย 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
     ๑. ไดม้กีารน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด  
พรอ้มค าอธบิายต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี และเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ๆ 
ทัง้ไดม้กีารน าไปสู่การพจิารณาหรอืด าเนินการโดยผูม้หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง 
     ๒. ไดม้กีารเผยแพร่นโยบายสาธารณะนัน้ไปยงัผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B เป็นผลงานทีแ่สดงการวเิคราะหส์งัเคราะหท์ีม่หีลกัฐานขอ้มลู  
หรอืเหตุผลสนบัสนุน ซึง่แสดงความกา้วหน้าทางวชิาการ 

ระดบั A เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั B แต่ตอ้งเป็นขอ้เสนอใหมท่ีค่รอบคลุม 
การแกปั้ญหา หรอืพฒันาทีก่วา้งขวางกว่าขอ้เสนอเดมิ โดยตอ้งมรี่างกฎหมาย  
รา่งนโยบาย รา่งแผน ฯลฯ ทีม่คีุณภาพระดบัดมีาก และมกีารอา้งองิโดยผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ระดบั A+ เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิ  
อภปิรายอย่างกวา้งขวางในสงัคม หรอืไดร้บัการน าไปใชโ้ดยผูร้บัผดิชอบ  
ในนโยบายสาธารณะนัน้ และเกดิประโยชน์ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๗.๒.๔ 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
ทีส่ถาบนัอุดมศกึษานัน้แต่งตัง้ หรอืเผยแพรใ่นหนังสอืหรอืแหล่งรวบรวมกรณศีกึษาทีม่ ี
การบรรณาธกิารโดยมคีณะผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิคุณภาพ  
     ทัง้นี้ ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B 
๑. เป็นกรณศีกึษาทีม่อีงคป์ระกอบครบถว้น คอื บทน า เนื้อหา บทส่งทา้ย 

รายละเอยีดขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เช่น ตาราง และรปูภาพ  
๒. เป็นกรณศีกึษาทีม่เีนื้อหาและการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน     

การสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
      เป็นกรณศีกึษาทีม่กีารเสนอเนื้อหาและการวเิคราะหท์ีท่นัต่อความก้าวหน้า           
ทางวชิาการ เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวาง หรอืสามารถน าไปประยกุต์ 
ใชไ้ดอ้ยา่งแพรห่ลาย 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
    ๑. เป็นกรณศีกึษาทีบุ่กเบกิทางวชิาการ น าเสนอปัญหาหรอืประเดน็ทีไ่มเ่คยม ี           
ผูศ้กึษามาก่อน มกีารสงัเคราะหข์อ้มลูอยา่งลกึซึง้ และสรา้งความรูใ้หมใ่นเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง              
ทีท่ าใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการอย่างชดัเจน 
    ๒. เป็นกรณศีกึษาทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ในวชิาการ หรอืวชิาชพี                 
ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๕ งานแปล 

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

รปูแบบ      งานแปลพรอ้มบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน 
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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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

๗.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากตน้ฉบบัเดมิไดส้มบรูณ์พรอ้มทัง้มบีทน าของผูแ้ปล
ทีใ่หข้อ้มลูครบถว้นเกี่ยวกบัเอกสารทีแ่ปล 

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใชภ้าษาทีส่ละสลวย และอ่านเขา้ใจงา่ย  

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมบีทน าเชงิวเิคราะหท์ีแ่สดงความรูค้วาม
เขา้ใจของผูแ้ปลในเรือ่งนัน้ๆ และเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั หรอืมกีารคน้ควา้เพิม่เตมิ 
ของผูแ้ปล ใส่ไวใ้นบทน า หรอืในเชงิอรรถ แลว้แต่กรณี 

           ส าหรบัสาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ใหใ้ชล้กัษณะคุณภาพ
ดงัต่อไปนี้ 
ระดบั B เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจในตวับทแบบแผนทางความคดิหรอื
วฒันธรรมตน้ก าเนิด และบ่งชีค้วามสามารถในการสื่อความหมายไดอ้ย่างด ีมกีารศกึษา
วเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังานในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยั              
มกีารใหอ้รรถาธบิายเชงิวชิาการในรปูแบบต่างๆอนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจลุภาคและ              
มหภาค 

ระดบั A เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจอนัลกึซึง้ในตวับทแบบแผน               
ทางความคดิหรอืวฒันธรรมตน้ก าเนิดและบ่งชีถ้งึความสามารถในการสื่อความหมาย        
ในระดบัสงูมาก  มกีารศกึษาวเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังาน          
อยา่งละเอยีดลกึซึง้ในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัของผูส้นัทดักรณ ี มกีารให้
อรรถาธบิายเชงิวชิาการในรปูแบบต่างๆ อนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค 

ระดบั A+ ใหข้อ้สรปุของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปล ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A               
โดยมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิดงันี้ 

๑. เป็นงานทีแ่ปลมาจากตน้แบบทีม่คีวามส าคญัในระดบัทีม่ผีลใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในทางวชิาการ 

๒. เป็นงานทีแ่ปลอยูใ่นระดบัทีพ่งึยดึถอืเป็นแบบฉบบัได้ 
    ๓. มกีารใหข้อ้สรุปของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปลทีม่ลีกัษณะเป็นการบุกเบกิ                
ทางวชิาการ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๖ 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 A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใหข้อ้มลูและทศันะทีช่ีใ้หเ้หน็            
ถงึววิฒันาการของศพัท ์หวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ยและ/หรอืสาขาวชิานัน้ ๆ  

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A  และตอ้งมกีารชีท้างใหผู้อ่้าน หรอืผูใ้ชเ้กดิความคดิ
เชงิวพิากษ์และ/หรอื เกดิความสนใจ ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ต่อไป 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๗.๒.๗ 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 ้ และการน าผลงานนัน้ไปใชม้ศีกัยภาพ
ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัปานกลาง 
ระดบั A  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรู้ 
เชงิวชิาการมากขึน้  มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้และการน าผลงานนัน้
ไปใชม้ศีกัยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสงู 

ระดบั A+  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรู้ 
เชงิวชิาการทีล่กึซึง้  มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได้ ผลงานมคีุณสมบตัิ
โดดเด่น และมศีกัยภาพสงูในการน าไปใชป้ระโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ 
ในแนวทางหรอืรปูแบบใหม่ๆ ทีจ่ะมผีลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสูง 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๒.๘ ผลงานสร้างสรรคด้์านสุนทรียะ ศิลปะ  (ให้ใช้ค าจ ากดัความตาม ๗.๔.๒)  
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๙ 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 โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ไดว้่ามผีูน้ าไปวจิยัหรอืพฒันา 
ต่อยอด  

ระดบั A  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ไดว้่ามผีูน้ าไปใชป้ระโยชน์ 
ในเชงิพาณิชยร์ะดบัชาต ิ

ระดบั A+  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนแลว้และพสิจูน์ไดว้่ามผีูน้ าไปใชป้ระโยชน์
ในระดบันานาชาต ิและมหีลกัฐานว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยห์รอื 
เชงิสาธารณประโยชน์อย่างกวา้งขวาง 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๗.๒.๑๐ 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 โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ  
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั  
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นงานทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอน ถูกตอ้ง เหมาะสมตามระเบยีบวธิวีจิยั            
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
๑. เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละน าเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กว่า

งานเดมิ ทีเ่คยมผีูศ้กึษามาแลว้ 
๒. เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวาง หรอืสามารถน าไปประยกุตไ์ด ้          

อยา่งแพรห่ลาย 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิและใชง้าน               
อยา่งกวา้งขวางในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาติ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 ๗.๒.๑๑ ผลงานรบัใช้ท้องถ่ินและสงัคม  (ให้ใช้ค าจ ากดัความตาม ๗.๔.๑) 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ)              
                   ๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม  (ให้ใช้ค าจ ากดัความตาม ๗.๔.๔) 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๑ 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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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๑ 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 A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัของผูเ้ขยีน         

ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน 
๓. สามารถน าไปใชอ้้างองิอยา่งกวา้งขวางต่อวงวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบั

นานาชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) หรอืทฤษฎใีหมท่างวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๒ 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 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๒ หนังสือ (ต่อ) 
การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 

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

การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง 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  เป็นหนงัสอืทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยัมแีนวคดิและ
การน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัทีเ่ป็นการแสดง 

ใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๓. สามารถน าไปใชอ้้างองิอยา่งกวา้งขวางต่อวงวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ

มคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) หรอืทฤษฎใีหมท่างวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
     ๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๓ 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. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารวชิาการ ดงัต่อไปนี้  
    ๑.๑ วารสารวชิาการระดบัชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบัใน

วงวชิาการในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยวารสารวชิาการนัน้ตอ้งมกีาร
ตพีมิพอ์ยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมกีารตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความโดยผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึง่เป็นบุคคลภายนอก
จากหลากหลายสถาบนั อย่างน้อย ๓ คน ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้ 
อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ ์หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กี าหนดการเผยแพร่ 
อยา่งแน่นอนชดัเจน 

๑.๒ วารสารวชิาการระดบันานาชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 
ที ่ก.พ.อ. ก าหนด ไดแ้ก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science  
(เฉพาะในฐานขอ้มลู SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้), JSTOR และ Project Muse  
ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ์ หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
     ๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความในรปูแบบอื่นทีม่กีารบรรณาธกิาร 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ (Peer Reviewer) ประเมนิคุณภาพ  
     เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“บทความวชิาการ” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า “บทความวชิาการ” นัน้ 
มาแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวชิาการและใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “บทความวชิาการ” นัน้อกีครัง้หนึ่ง  
จะกระท าไมไ่ด ้ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๓ บทความทางวิชาการ (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั             
มแีนวคดิและการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 
๒. สามารถน าไปอา้งองิในฐานขอ้มลูอยา่งกวา้งขวางในระดบัชาต ิมคีวามละเอยีดและ

ความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) ทางวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
     ๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความความคดิและคน้ควา้อยา่งต่อเนื่อง เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบั            
ในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

      ๗.๔.๑ ผลงานรบัใช้ท้องถ่ินและสงัคม 

นิยาม      ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรอืทอ้งถิน่ทีเ่กดิขึน้โดยใชค้วามเชีย่วชาญ              
ในสาขาวชิาอย่างน้อยหน่ึงสาขาวชิา และปรากฏผลทีส่ามารถประเมนิไดเ้ป็นรปูธรรม               
โดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ  ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทอ้งถิน่และสงัคมนี้ตอ้งเป็นผลใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ทางดา้นใดดา้นหนึ่ง หรอืหลายดา้น เกีย่วกบัชุมชน วถิชีวีติ 
การศกึษา ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม อาชพีเศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง คุณภาพชวีติ 
หรอืสุขภาพ หรอืเป็นผลงานทีน่ าไปสู่การจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทางปัญญา             
ในรปูแบบอื่นทีส่ามารถแสดงไดเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ว่าสามารถใชแ้กปั้ญหาหรอืพฒันาสงัคม           
และก่อใหเ้กดิประโยชน์อยา่งชดัเจน หรอืเป็นการเปลีย่นแปลงในความตระหนกัและการรบัรู้ 
ในปัญหาและแนวทางแกไ้ขของชุมชน ทัง้นี้ ไมน่บัรวมงานทีแ่สวงหาก าไรและไดร้บั
ผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชงิธุรกจิ 

รปูแบบ 

 

     จดัท าเป็นเอกสารและมคี าอธบิายหรอืค าชี้แจงที่ชดัเจน รายละเอยีดเนื้อหา           
ของเอกสารแสดงใหเ้หน็ถงึองค์ประกอบอย่างน้อยประกอบดว้ย 

๑. การมสี่วนร่วมและการยอมรบัของท้องถิน่และสงัคมเป้าหมาย 
๒. สภาพการณ์ของทอ้งถิน่และสงัคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้  
๓. กระบวนการทีท่ าใหท้อ้งถิน่และสงัคมเกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 
๔. ความรูห้รอืความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลง 
๕. การคาดการณ์สิง่ทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้แลว้ 
๖. การประเมนิผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้จากความรู้ 

            หรอืความเชี่ยวชาญจากสาขาของผู้ยื่นขอ 
๗. แนวทางการตดิตามและธ ารงรกัษาพฒันาการที่เกดิขึน้ให้คงอยู่ต่อไป  

     การจดัท าเอกสารผลงานตอ้งสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการมสี่วนรว่มและการยอมรบัของ
กลุ่มเป้าหมายหรอืทอ้งถิน่  นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ อาจแสดง
หลกัฐานเพิม่เตมิอื่นๆ เกีย่วกบัผลงาน เช่น รปูภาพ หรอืการบนัทกึเป็นวดีทิศัน์ ภาพยนตร ์
แถบเสยีง   

     การพฒันาหรอืการแกปั้ญหาในพืน้ทีท่ีม่กีารบูรณาการศาสตรห์ลายสาขา สามารถ 

ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคมไดจ้ากผลความส าเรจ็ของทุกสาขา   
โดยผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความเชีย่วชาญในการใชศ้าสตร์
นัน้ๆ เพื่อรว่มพฒันาหรอืแก้ปัญหาจนท าใหพ้ืน้ทีน่ัน้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ไดช้ดัเจน 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

 ๗.๔.๑ ผลงานรบัใช้ท้องถ่ินและสงัคม (ต่อ) 

การเผยแพร่      การเผยแพรผ่ลงานวชิาการรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคมท าไดโ้ดยการจดัเวทนี าเสนอผลงาน
ในพืน้ทีห่รอืการเปิดใหเ้ยีย่มชมพืน้ทีแ่ละจะตอ้งมกีารเผยแพรสู่่สาธารณะอยา่งกวา้งขวาง           
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีส่อดคลอ้งกบัผลงาน โดยการเผยแพร่นัน้จะตอ้งมกีารบนัทกึ
เอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีส่ามารถใชอ้้างองิได ้หรอืศกึษาคน้ควา้ต่อไปได้  
     ทัง้นี้ ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั  

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  ลกัษณะของผลงานตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความเชีย่วชาญในสาขาของผูย้ ื่นขอ มกีาร
แสดงกระบวนการรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความตอ้งการ
ทีม่าจากการมสี่วนรว่มของกลุ่มเป้าหมาย มกีารแสดงการวเิคราะหห์รอืสงัเคราะหค์วามรู้           
ที ่สามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์จนเกดิการเปลีย่นแปลง              
ทีด่ขี ึน้อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาชุมชน ทอ้งถิน่ หรอืสงัคมนัน้   

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B  และคุณภาพผลงานทีย่ ืน่ขอจะตอ้งสามารถน าไป            
เป็นแบบอยา่งใหก้บัทอ้งถิน่หรอืสงัคมอื่นได ้หรอืก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงินโยบาย 
หรอืถูกน าไปใชเ้ป็นนโยบายในระดบัจงัหวดั หรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A  ผลงานตอ้งส่งผลกระทบต่อสงัคม หรอืแวดวงวชิาการ
อยา่งกวา้งขวาง เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์ร             
ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรคด้์านสนุทรียะ ศิลปะ 
นิยาม      ผลงานหรอืชุดของผลงานสรา้งสรรคท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าทางสุนทรยีะ 

ศลิปะ โดยผลงานดงักล่าวตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการสรา้งสรรคข์อง
เจา้ของผลงาน และตอ้งอธบิายไดว้่ามแีนวคดิจากปรชัญา จรยิธรรม สุนทรยีภาพ 
ซึ่งสะท้อนให้เหน็ถงึคุณค่าของความจรงิ  ความด ี ความงาม  พรอ้มค าอธบิาย 
อนักอปรดว้ยหลกัวชิาทีเ่อือ้ต่อการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ความหมายและ
คุณค่าของงาน เช่น ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวรรณกรรม ดา้นศลิปะการแสดง  
ดา้นดนตร ีดา้นสถาปัตยกรรม การออกแบบ จติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์
หรอืศลิปะดา้นอื่นๆ 
 

รปูแบบ 

 

     งานสรา้งสรรค ์พรอ้มบทวเิคราะหท์ีอ่ธบิายหลกัการ หลกัวชิา และ/หรอื
ความคดิเชงิทฤษฏ ีรวมทัง้กระบวนการและ/หรอืเทคนิคในการสรา้งงาน  
การวเิคราะห ์สงัเคราะหใ์หเ้หน็ความรูใ้นการพฒันาต่อยอดผลงาน  
การน าเสนอความรูใ้หมท่ีม่คีุณค่าต่อการพฒันาสาขาวชิาชพีและการศกึษา 
ตลอดจนการแสดงคุณค่าของผลงานทีเ่อือ้ใหเ้กดิการตคีวามและการประเมนิ
คุณค่าในหมู่ของผูร้บังาน 

การเผยแพร่      เผยแพรสู่่สาธารณชนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งอย่างกวา้งขวางมาแลว้  
ไมน้่อยกว่าสีเ่ดอืน โดยตอ้งแสดงหลกัฐานเชงิประจกัษ์ว่า ไดผ้่านการประเมนิจาก 
คณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง (peer reviewer) ทีม่า
จากหลากหลายสถาบนั จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนส าหรบัระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์
และไมน้่อยกว่าหา้คนส าหรบัระดบัรองศาสตราจารยแ์ละระดบัศาสตราจารย ์โดยการ
ตดัสนิของทีป่ระชุมตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามเสยีงส าหรบั 
ระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์ไมน้่อยกว่าสามในหา้เสยีงในระดบัรองศาสตราจารย์
และไมน้่อยกว่าสีใ่นหา้เสยีงในระดบัศาสตราจารย ์ ทัง้นี้ ผูท้รงคุณวุฒฯิ              
(peer reviewer) ตอ้งมไิดส้งักดัเดยีวกนักบัผูข้อจ านวนไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
     วธิกีารเผยแพร ่ 

๑. วรรณกรรมต้นแบบหรอืผลงานสรา้งสรรคต์น้แบบ และเอกสาร
ประกอบตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

๒. การจดันทิรรศการ การจดัแสดง  การแสดงสาธารณะ การบนัทกึภาพ 
การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ หรอืการแสดงผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

         ๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรคด้์านสนุทรียะ ศิลปะ (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 
 

๓. การเผยแพรท่ีเ่กดิจากการใชง้านจรงิทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาติ
หรอืนานาชาต ิตลอดจนการเผยแพรท่ีเ่กดิจากการไดร้บัเชญิไปบรรยายหรอืในการ
ประชุมวชิาการงานศลิป์ หรอืวชิาชพีในต่างประเทศ ส าหรบัศลิปะการแสดงตอ้ง
แสดงในกจิกรรมทีจ่ดัโดยองคก์รระดบัประเทศ ซึง่เป็นทีย่อมรบัในวงวชิาชพี 
ของสาขาวชิานัน้ๆ ของประเทศไทยหรอืนานาชาต ิ สถานทีน่ าเสนอผลงาน
สรา้งสรรคร์ะดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตติอ้งเป็นทีย่อมรบัในวงการวชิาชพีนัน้ๆ 
และตอ้งด าเนินกจิกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องโดยเป็นเวทแีสดงผลงานอย่างต่อเนื่องมาแลว้
ไมน้่อยกว่า ๕ ปี                             
หมายเหต ุ: คุณสมบตัขิองผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็น peer reviewer 
     ผูท้รงคุณวุฒภิายใน หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้  
หรอืสาขาวชิาใกลเ้คยีง ซึง่ปัจจุบนัมสีถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น  
อาจารยป์ระจ า ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทีย่งัคงปฏบิตังิานหรอืปฏบิตัหิน้าที่
ประจ าในสถาบนัเดยีวกบัผูไ้ดร้บัการประเมนิ เป็นตน้ 
     ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้ หรอื
สาขาวชิาใกลเ้คยีง โดยตอ้งเป็นบุคคลทีม่ใิช่บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษาทีผู่ข้อสงักดั
และไมไ่ดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของสถาบนัอุดมศกึษานัน้  

ลกัษณะคุณภาพ ระดบั B: เป็นผลงานทีม่คีุณภาพทางการสรา้งสรรค ์โดยสามารถอธบิาย  
หลกัการ แนวคดิ กระบวนการ เทคนิค รวมถงึวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปผล 
เพื่อสื่อความใหก้บัผูร้บัไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้า 
ทางวชิาการดา้นงานสรา้งสรรคแ์ละการศกึษาของศลิปะแขนงนัน้ๆ และก่อใหเ้กดิ 
การเปลีย่นแปลงหรอืส่งผลกระทบต่อบุคคลหรอืองคก์ร  

ระดบั A: ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นตวัอย่างอนัด ี
ทีย่งัประโยชน์เด่นชดั ต่อวชิาการดา้นงานสรา้งสรรคแ์ละการศกึษาแขนงนัน้ๆ 
           ๑. เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์น าเสนอผลเป็น 
ความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาหรอืสรา้งสรรคม์าแลว้  

 ๒. เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวาง และก่อใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงหรอืส่งผลกระทบต่อบุคคล องคก์ร ชุมชน หรอืสงัคม หรอืสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างแพรห่ลาย หรอืไดร้บัการจดสทิธบิตัรและมกีารน าไปใช้
อา้งองิในผลงานอื่น ๆ  เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรคด้์านสนุทรียะ ศิลปะ (ต่อ) 
ลกัษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 
 

 

 

 

ระดบั A+:  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นงานทีส่รา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
หรอืน าเสนอสิง่ใหมใ่นดา้นการสรา้งสรรคส์ุนทรยีะ ศลิปะ 
           ๑. เป็นงานบุกเบกิทีม่คีุณค่ายิง่ มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหอ์ย่างลกึซึง้  
จนท าใหเ้กดิการสรา้งความรูใ้หม ่ท าใหเ้กดิความก้าวหน้า เกดิการใชป้ระโยชน์ 
ในแนวทางหรอืรปูแบบใหม่ๆ ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนหรอืสงัคม หรอืไดร้บัการจดสทิธบิตัรและมหีลกัฐานการน าสทิธบิตัรไปใช้
หรอืประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวาง  
           ๒. เป็นทีย่อมรบัและไดร้บัการอา้งองิถงึอย่างกวา้งขวางในวงวชิาการ 
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาติ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๓ ผลงานการสอน 
นิยาม      ผลงานการสอนในวชิาใดวชิาหนึ่งซึ่งก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของ

สถาบนัอุดมศกึษา หรอืสถาบนัอื่นที่ ก.พ.อ. ก าหนด อนัประกอบดว้ย 
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้(แผนการสอน วธิกีารสอน สื่อการสอน  
การวดัและประเมนิผล) หรอืนวตักรรมการสอน อนัเป็นที่ยอมรบัในสาขาวชิา
การ หรอืวชิาชพี ไดใ้ช้ปฏบิตัใินงานประจ ามาแล้ว และเกดิผลลพัธท์ีแ่สดงว่า
ผูเ้รยีนมพีฒันาการและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีด่ขี ึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั และ
ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในผูเ้รยีนและผูส้อน ได้รบัการเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์
ในสาขาวชิาการ หรอืวชิาชพีที่เกี่ยวขอ้ง หรอืมกีารถ่ายทอดสู่การใช้งานจรงิ 
ในภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง  

รปูแบบ 
 

     จดัท าเป็นเอกสารและมคี าอธบิายหรอืค าชี้แจงรายละเอยีดที่ชดัเจน 
รายละเอยีดเนื้อหาของเอกสารที่น าเสนอนัน้ อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 
สาระส าคญัดงัต่อไปนี้  
  ๑. สภาพปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน หรอืปัญหาดา้นการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
  ๒. ปรชัญา แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและเหตุผล ทีผู่ส้อนใชใ้นการออกแบบ
การเรยีนการสอนทีเ่ป็นนวตักรรม หรอืปรบัประยกุต์จากของเดมิอยา่งเหน็ไดช้ดั 
เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว เช่น รปูแบบการสอน หรอืการสอนแนวใหม ่เทคนิค  
สื่อการสอน เทคโนโลยดีจิทิลั งานประดษิฐค์ดิคน้ทีพ่ฒันาขึน้ เป็นต้น 
  ๓. หลกัสตูรและรายละเอยีดรายวชิา แผนการสอน สื่อการเรยีนรู ้ 
และวธิกีารจดัการเรยีนรู/้การสื่อการเรยีนรู ้ 
  ๔. กระบวนการในการน าไปใชก้บัผูเ้รยีนในสถานการณ์จรงิ
กระบวนการพฒันาทีน่ าไปสู่การเปลีย่นแปลงของพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
        ๕. ผลลพัธท์ีแ่สดงว่าผูเ้รยีนมพีฒันาการและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
ทีด่ขี ึน้อย่างเหน็ไดช้ดั และก่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในผูเ้รยีนและผูส้อน  
โดยแสดงผลลพัธข์องผูเ้รยีนทัง้รายบุคคล และรายกลุ่ม 
         ๖. เอกสารหลกัฐานผลการประเมนิการสอนทุกกระบวนวชิา 
ยอ้นหลงั ๒ ปีการศกึษา ส าหรบัผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์ 
ผลการสอนเฉลีย่ระดบัดมีาก และศาสตราจารย ์ผลการสอนเฉลีย่ระดบัดเีด่น 

 
 
 

262



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๓ ผลงานการสอน (ต่อ) 
รปูแบบ (ต่อ)          ๗. เอกสารหลกัฐานผลการประเมนิของคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ 

(peer reviewer) จากบุคคลภายนอก ส าหรบัผูช้่วยศาสตราจารยต์อ้งเป็น
ผูท้รงคุณวุฒริะดบัมหาวทิยาลยั ส าหรบัรองศาสตราจารยต์อ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ระดบัชาต ิและส าหรบัศาสตราจารยต์อ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒริะดบัชาตหิรอื 
ระดบันานาชาต ิ     
หมายเหต ุ: คุณสมบตัขิองผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็น peer reviewer 
     ผูท้รงคุณวุฒภิายใน หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้  
หรอืสาขาวชิาใกลเ้คยีง ซึง่ปัจจุบนัมสีถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น  
อาจารยป์ระจ า ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทีย่งัคงปฏบิตังิานหรอืปฏบิตัหิน้าที่
ประจ าในสถาบนัเดยีวกบัผูไ้ดร้บัการประเมนิ เป็นตน้ 
     ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้  
หรอืสาขาวชิาใกลเ้คยีง โดยตอ้งเป็นบุคคลทีม่ใิช่บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษา 
ทีผู่ข้อสงักดัและไมไ่ดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของสถาบนัอุดมศกึษานัน้    

     ทัง้นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ตอ้งแสดงหลกัฐาน
เชงิประจกัษ์ของผลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัวชิาการ หรอืวชิาชพี โดยผลงาน 
แต่ละชิน้ตอ้งมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ อยา่งน้อย ๒ รายการ ดงันี้ 
 (๑) การน าไปใชง้านจรงิโดยภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งภายในหน่วยงานตน้สงักดั
ระดบัคณะ มหาวทิยาลยั เช่น การพฒันาผูเ้รยีนกลุ่มอื่น การขยายผลใชง้าน 
เป็นตน้แบบภายในคณะ มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
 (๒) ผลงานอนัเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาทีไ่มใ่ช่ลขิสทิธิ ์ทีเ่ขา้สู่กระบวนการ
ขอรบัการรบัรองทรพัยส์นิทางปัญญา เช่น หนงัสอืรบัรองการยืน่ค าขอรบั   
อนุสทิธบิตัร  สทิธบิตัร  เป็นตน้   
 (๓) บทความฉบบัสมบูรณ์เสนอในทีป่ระชุมวชิาการทีจ่ดัโดยสมาคม
วชิาการ หรอืวชิาชพี ทีม่กีารจดัอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทัง้ในระดบัชาต ิ
หรอืระดบันานาชาตทิีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลาย
สถาบนั และมกีารประเมนิคุณภาพ 
 (๔) บทความวชิาการในหนังสอืรวมบทความ หรอืวารสารวชิาการ 
ทีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้และสาขาวชิา 
ทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๓ ผลงานการสอน (ต่อ) 
รปูแบบ (ต่อ) 

 
     นอกจากนี้ ยงัตอ้งแสดงหลกัฐานทีแ่สดงถงึคุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณความเป็นอาจารย ์โดยสรปุเป็นเอกสารที่มสีาระส าคญั ดงันี้  
     (๑) ความเป็นผูอุ้ทศิเวลาและผูส้รา้งแรงบนัดาลใจในการปฏบิตังิาน 
เพื่อดแูล ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ พฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลตามศกัยภาพ  
และสรา้งแรงบนัดาลใจและความสมัพนัธร์ะหว่าง “คร”ู และ “ลกูศษิย”์  
ไมเ่พยีงทางวชิาการ หรอืวชิาชพี แต่รวมถงึสมัพนัธภาพที่ก่อใหเ้กดิ 
ความเอือ้อาทรระหว่างกนั น าไปสู่การปรบัใชห้รอืเป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ
ของลกูศษิย ์
     (๒) ความเป็นผูส้่งเสรมิสนบัสนุนและมคีุณูปการต่อการศกึษา โดยไดร้บัการ
ยอมรบัจากวงวชิาการ หรอืวชิาชพี โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการไดร้บัรางวลัหรอื
การยกยอ่งจากสมาคมวชิาการ หรอืวชิาชพี  

การเผยแพร่      เอกสารสรุปผลการจดัการเรยีนรูใ้นการปฏบิตังิานดา้นการสอน 
ทีผ่่านการใชง้านจรงิมาไมน้่อยกว่า ๒ ปีการศกึษา หรอื ๔ ภาคการศกึษา  
หรอืใชง้านจรงิมาแลว้ไมน้่อยกว่า ๔ กระบวนวชิา โดยต้องแสดงหลกัฐานว่า 
ไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจากหลากหลาย
สถาบนัในสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง (peer reviewer) ในระดบั
มหาวทิยาลยัส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และในระดบัชาตสิ าหรบั
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

ลกัษณะคุณภาพ ระดบั B   
      ๑. แนวคดิการออกแบบการเรยีนรู ้นวตักรรม เป็นงานรเิริม่สรา้งสรรค์ 
ทีป่รบัจากแนวคดิเดมิ หรอืเป็นแนวคดิใหม่ 
      ๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานทีพ่ฒันาขึน้น าไปสู่ผลลพัธ์ 
การจดัการเรยีนรู ้หรอืสมรรถนะผูเ้รยีนเชงิประจกัษ์ หรอืคุณลกัษณะ 
ของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค ์และตอ้งมหีลกัฐานชดัเจนว่าผลการศกึษาสามารถ 
น าไปใชป้ระโยชน์กบัการพฒันาผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได ้การขยายผลใชง้าน 
เป็นตน้แบบภายในคณะ มหาวทิยาลยั 
ระดบั A   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมหีลกัฐานชดัเจนว่า 
ผลการศกึษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งภายนอก
มหาวทิยาลยั โดยนิตบิุคคลอื่น  
ระดบั A+   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมหีลกัฐานชดัเจนว่า 
ผลการศกึษาผ่านการรบัรองมาตรฐานระดบัชาต ิหรอืนานาชาติ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

        ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม 

นิยาม      ผลงานนวตักรรมต้องเป็นสิง่ใหม่ หรอืสิง่ที่พฒันาให้ดขีึน้กว่าเดมิ  
อย่างมนีัยส าคญั ซึง่ส่งผลให้เกดิการพฒันามาตรฐาน ประสทิธภิาพ มลูค่า 
คุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ สรา้งผลกระทบได้ในวงกว้าง 
ในเชงิพาณิชย ์หรอืในเชงิสาธารณะ และมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  
     (๑) ผลงานนวตักรรมดา้นเทคโนโลย ีเช่น ผลติภณัฑ ์(product)  
การบรกิาร (service) กรรมวธิทีี่เกี่ยวกบัการผลติ (process) หรอื  
     (๒) ผลงานนวตักรรมด้านสงัคม เช่น การจดัโครงสรา้งองค์กร  
ระบบบรหิารจดัการ การบรหิารการเงนิ ธุรกจิ การตลาด หรอืในการอื่นใด  

รปูแบบ 

 

     จดัท าเป็นเอกสารและหลกัฐานที่แสดงให้เหน็ถงึบทบาทหน้าที่ของผู้ขอ
ผลงานกระบวนการพฒันาผลงานนวตักรรม การน าผลงานนวตักรรมไปใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชยห์รอืสาธารณะ รวมถงึผลลพัธแ์ละผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
จากผลงานนวตักรรม โดยมอีงค์ประกอบดงันี้ 
     ๑. เอกสารพรอ้มหลกัฐานขอ้มูลคุณสมบตัปิระจ าต าแหน่ง ที่แสดงถงึ
บทบาทหน้าที่ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการในด้านต่าง ๆ การสรา้ง
ทมีงานหรอืเครอืข่าย การผลกัดนัการน าผลงานไปใช้ประโยชน์และ  
การถ่ายทอดความรูสู้่ผูใ้ช้ประโยชน์ อาท ิขอ้มลูการพฒันาบุคลากร  
(I&E career preparation) ขอ้มูลการพฒันาเครอืข่ายหรอืเชื่อมโยงภาคส่วนอื่น 
(I&E engagement) 
      ๒. เอกสารพรอ้มหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัผลงานนวตักรรมที่สรุปขอ้มูล 
ที่แสดงให้เหน็การพฒันาผลงาน สอดคลอ้งกบัรูปแบบผลงานนวตักรรมโดย
สามารถจ าแนกตามผลงานนวตักรรมด้านเทคโนโลย ีหรอืผลงานนวตักรรม
ด้านสงัคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบดว้ยประเดน็ดงันี้ 

   ๒.๑ ขอ้มลูของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
   ๒.๒ ค าอธบิายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรอืการท าให้เกดิ

คุณค่าในมติใิหม่ โดยระบุแนวทางใหม่ หรอืวธิกีารใหม่ หรอืวธิที าให้เกดิ
ประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิลดกีว่าเดมิ หรอืวธิทีี่ท าให้เกดิจากการพฒันา 
ที่เหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย หรอืวธิทีี่ท าใหเ้กดิการพฒันาผลติภณัฑ์
หรอืความรูใ้หม่ในประเทศจากกระบวนการวศิวกรรมยอ้นรอย รวมถงึการมี
ส่วนร่วมของการก าหนดปัญหาและแก้ปัญหา หรอืการสรา้งคุณค่าในมติใิหม่ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 
รปูแบบ (ต่อ) 

 

๒.๓  ค าอธบิายถงึความรูค้วามเชี่ยวชาญทีใ่ช้ในการแก้ปัญหา  
หรอืการสรา้งคุณค่า 

๒.๔  ค าอธบิายถงึความรูใ้หม่ที่เกดิขึน้ภายหลงัเสรจ็สิน้การด าเนินการ 
๒.๕  ค าอธบิายถงึการด าเนินการหรอืการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

        ๒.๖  ค าอธบิายถงึผลลพัธ์หรอืผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อผู้ใช้ 
๓. เอกสารพรอ้มหลกัฐานประกอบการพจิารณาอื่น ๆ (ถ้าม)ี ผู้เสนอผลงาน

สามารถใช้เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิเพื่อประกอบการพจิารณา 
ซึ่งสามารถแสดงให้เหน็ถงึความรูท้ี่ใช้ในการพฒันาบทบาทของผู้มสี่วนร่วม 
หรอืภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัผลงานนวตักรรม อาท ิ 

๓.๑  ขอ้มูลทรพัยส์นิทางปัญญา (intellectual property) 
๓.๒  ขอ้มลูในการน าผลงานไปต่อยอด/ สรา้งมลูค่าเพิม่ (entity creation) 
๓.๓  ขอ้มูลการได้รบัทุนจากภายนอก (sponsored research) 

    ๓.๔  ขอ้มูลการน าไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อาท ิหลกัฐาน 
การประเมนิผลลพัธ์หรอืผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมที่สอดคล้องกบั
เป้าหมายของประเทศ หรอืรายงานผลการประเมนิผลกระทบจากผูป้ระเมนิอสิระ 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่เป็นบุคคลภายนอกทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 
(peer reviewer) ทีไ่ดร้บัการยอมรบั  
      ๑. รายงานการพฒันาผลงานนวตักรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์ อาทิ 

๑.๑  รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์หรอืรายงานเชงิเทคนิค (technical 
report) ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (industry sponsored 
activities) รวมถงึสญัญาหรอืขอ้ตกลงการท างานรว่มกนัแสดงถงึการน าผลงาน
นวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ ขอ้มลูผลติภณัฑใ์หม ่(novel data/products) ขอ้มลู
วธิกีาร/กระบวนการใหม ่(novel process /procedure) การออกแบบสิง่ประดษิฐ ์
ซึง่ตอ้งไดร้บัการประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลาย
สถาบนั 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

          ๑.๒  รายงานผลการประเมนิผลกระทบจากผูป้ระเมนิอสิระทีแ่สดงถงึ
ผลลพัธ ์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากผลงานนวตักรรม 
          ๑.๓  ในกรณทีีผ่ลงานนวตักรรมไมส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะไดต้อ้งมี
หลกัฐานแสดงเหตุผล รวมถงึตอ้งมหีลกัฐานยนืยนัถงึการน าผลงานนวตักรรม 
ไปใชป้ระโยชน์ 
      ๒. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปัญญาของผลงานนวตักรรม อาท ิสทิธบิตัร 
สทิธบิตัรการประดษิฐ ์อนุสทิธบิตัร เอกสารแสดงการไดร้บัการขึน้ทะเบยีนบญัชี
นวตักรรมไทย 
      ๓. การเผยแพรผ่ลงานนวตักรรมผ่านเวทรีะดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาติ 
ทีเ่ปิดโอกาสใหม้กีารน าเสนอผลงานดา้นนวตักรรมสู่สาธารณะ 
      ๔. การแพรห่ลาย (diffusion) ของเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมทีฝั่งตวั 
(embedded) ในผลติภณัฑห์รอืกระบวนการผลติหรอืการบรกิาร 
       

ลกัษณะคุณภาพ ผลงานนวตักรรมด้านเทคโนโลย ี

ระดบั B   
๑. เป็นผลงานนวตักรรมทีม่กีารประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบับรบิท 

ขององคก์รหรอืพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่ง โดยมกีารด าเนินงานแบบครบกระบวนการ
ครอบคลุมตัง้แต่การศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหปั์ญหา พฒันาและทดสอบผลงาน
ตน้แบบในสถานการณ์จรงิ หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ 
หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้เทคโนโลย ี(Technology Readiness Level : TRL)  
ในระดบั ๓ ขึน้ไป ทีผ่่านขัน้การพสิูจน์แนวคดิ (proof-of-concept) และ
ส่วนประกอบหรอืชิน้ส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล และแสดง
ใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  

๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์  
และก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ และส่งผลกระทบทางบวกต่อผูใ้ชง้าน  
หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้  
โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ  
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 
 ระดบั A   

๑. ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และเป็นการปรบัปรงุผลติภณัฑห์รอืกระบวนการ
ทีม่คีวามแตกต่างจากเดมิใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพดขีึน้ หรอืการพฒันา  
หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้เทคโนโลย ี
(Technology Readiness Level : TRL) ในระดบั ๕  ขึน้ไป ทีส่่วนประกอบต่าง ๆ 
ของทัง้ระบบผ่านการทดสอบว่าท างานไดจ้รงิ เป็นตน้แบบระบบสมบรูณ์  
(full function prototype) สามารถสาธติการท างานในสภาพแวดลอ้มจรงิ 
ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  

๒. น าไปสู่การต่อยอดหรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ของผลงานดว้ยการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย ์(commercialization) หรอืใชป้ระโยชน์สู่สาธารณะ 
และเหน็ผลการเปลีย่นแปลงเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ 
(Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐานการวเิคราะห์ 
ผลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ  

ระดบั A+   
๑. เป็นผลงานนวตักรรมทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูหรอืมกีารบรูณาการศาสตร ์

ทีน่ าไปสู่การไดเ้ทคโนโลยใีหม่หรอืกระบวนการใหม ่หรอืเป็นการเพิม่คุณภาพ 
และคุณสมบตัใิหม ่ๆ (key features) ของผลติภณัฑห์รอืกระบวนการทีด่ขี ึน้ 
กว่าเดมิอย่างมนียัส าคญั หรอืเกดิการขยายผลทีน่ าไปสู่การจดัตัง้ธุรกจิใหม่ 
(entity creation) อาท ิจดัตัง้บรษิทัวสิาหกจิเริม่ตน้ (startup/spin-off)  
หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึ 
ขัน้เทคโนโลย ี(Technology Readiness Level : TRL) ในระดบั ๘ ขึน้ไป  
เป็นเทคโนโลยทีีผ่่านการทดสอบครบถว้นสมบูรณ์ พรอ้มน าไปใชง้านจรงิใน 
ภาคการผลติและบรกิาร (fully qualified) หรอืประสบผลส าเรจ็ในการใชง้านจรงิ 
(proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ เกดิผลส าเรจ็เป็นรปูธรรม 

๒. ไดร้บัการยอมรบัระดบัชาต ิหรอื นานาชาต ิและถูกน าไปใชป้ระโยชน์ 
ในเชงิพาณิชย ์(commercialization) หรอืใชป้ระโยชน์สู่สาธารณะในวงกวา้ง  
หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาและปรบัปรุงแบบก้าวกระโดดสู่ระดบัประเทศ  
หรอืก่อใหเ้กดิสิง่ใหมใ่นอุตสาหกรรมทีน่ าไปสู่การผลติหรอืบรกิารมลูค่าสงู  
หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้  
โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 

ลกัษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ผลงานนวตักรรมด้านสงัคม 

ระดบั B   
๑. เป็นผลงานนวตักรรมทีม่กีารด าเนินงานแบบครบกระบวนการ ครอบคลุม

ตัง้แต่การศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหปั์ญหา การมสี่วนร่วมและยอมรบัของสงัคม
เป้าหมาย พฒันาออกแบบกระบวนการ ทดสอบผลงานตน้แบบในสถานการณ์จรงิ
และมกีารตดิตามประเมนิผลลพัธ ์หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพ 
ทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสงัคม 
(Social Readiness Level : SRL) ในระดบั ๓ ขึน้ไป ทีผ่่านการทดสอบ 
แนวทางการพฒันาหรอืแก้ปัญหารว่มกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื  
มกีารตรวจสอบแนวทางการแกปั้ญหาโดยการทดสอบในพืน้ที่น ารอ่งเพื่อยนืยนั
ผลกระทบตามทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ เพื่อพจิารณาความพรอ้มขององคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยทีีน่ ามาประยกุตใ์ช ้ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพ
ในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  

๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์  
และก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้และส่งผลกระทบทางบวกต่อผูใ้ชง้าน  
หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้  
โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ  

ระดบั A   
๑. ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และมกีารน าไปประยกุตใ์ชใ้นเชงินโยบาย 

หรอืเชงิระบบ หรอืเชงิกลไกทีก่่อใหเ้กดิการพฒันาในระดบัองคก์รหรอืเครอืข่าย
ภาคส่วน (consortium) หรอืชุมชน ทีด่ขี ึน้อย่างเป็นรปูธรรม หรอืการพฒันา  
หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของความรู้
และเทคโนโลยดีา้นสงัคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดบั ๕ ขึน้ไป 
ทีแ่นวทางในการแกปั้ญหาไดร้บัการตรวจสอบ และถูกน าสนอแก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืสามารถน าผลการศกึษาไปประยกุตใ์ชใ้นสิง่แวดลอ้มอื่น รว่มกบัการ
ปรบัปรุงแนวทางการพฒันา การแก้ปัญหา รวมถงึการทดสอบแนวทางการพฒันา 
การแก้ปัญหาใหมใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 

ลกัษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

๒. มกีารน าไปใชเ้ป็นตน้แบบ หรอืมกีารถ่ายทอดการด าเนินงานไปยงัองคก์ร
หรอืเครอืขา่ยองคก์รหรอืชุมชนอื่น หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic 
Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม 
และเศรษฐกจิ 

ระดบั A+   
๑. ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมกีารน าไปใชใ้นเชงินโยบาย 

หรอืเชงิระบบ หรอืเชงิกลไก หรอืการสรา้งหน่วยธุรกจิ ทีท่ างานลกัษณะ 
ไมแ่สวงหาก าไรหรอื social enterprise ทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคม
อยา่งมนียัส าคญั (อาท ินวตักรรมภาครฐั นวตักรรมสงัคมดจิทิลั นวตักรรม 
หน่วยเชื่อมโยง นวตักรรมดา้นเศรษฐกจิเชงิสงัคม นวตักรรมดา้นเศรษฐกจิ
แบ่งปัน) ในวงกวา้งอยา่งเป็นรปูธรรม หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน  
หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของความรูแ้ละเทคโนโลยี
ดา้นสงัคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดบั ๘ ขึน้ไป ทีม่กีารเสนอ 
แนวทางการพฒันา การแก้ปัญหาในรปูแบบแผนการด าเนินงานทีส่มบรูณ์ 
และไดร้บัการยอมรบั หรอื ไดร้บัการยอมรบัใหน้ าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัสิง่แวดลอ้ม
อื่น ๆ ไดจ้รงิ ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ 

๒. น าไปสู่การขยายผลในวงกวา้ง ในระดบัพืน้ทีเ่ขตภูมสิงัคมหรอืจงัหวดั 
หรอืภมูภิาค หรอืประเทศ หรอืเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืไดร้บั
รางวลันวตักรรมทางสงัคมหรอืรางวลัทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบนิเวศนวตักรรม  
จากองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ 
ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ  
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

        ๗.๔.๕  ผลงานศาสนา 

นิยาม      ผลงานทีม่คีุณค่า และคุณูปการต่อบุคคล ชุมชน และสงัคม ทัง้ในระดบัชาต ิ
และนานาชาต ิโดยการน าหลกัการทางศาสนาทีผ่่านการบรูณาการกบัศาสตร์
สมยัใหม ่เพื่อใหเ้กดิการพฒันาจติใจ และปัญญา เสรมิสรา้งชุมชน สงัคม 
เศรษฐกจิ การศกึษา สิง่แวดลอ้ม การเมอืง และดา้นอื่นๆ จนก่อใหเ้กดิประโยชน์
ในวงกวา้งอยา่งเป็นรปูธรรม โดยมลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
     ๑. เป็นผลงานจากการปฏบิตั ิการออกแบบและพฒันาสปัปายสถาน 
ทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตั ิและออกแบบกระบวนปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัวถิขีองชวีติ 
และสงัคมโลก จนท าชุมชน และสงัคมโลกเกดิสนัตสิุขในวงกวา้ง โดยมุง่พฒันา 
จติใจ สต ิปัญญา และพฤตกิรรมของประชาชน 
     ๒. เป็นผลงานจากการเผยแผ่  สรา้งเครือ่งมอืการเผยแผ่ทีส่มสมยั 
และเอือ้ต่อการเผยแผ่หลกัการทางศาสนา  รวมถงึเสรมิสรา้งวธิเีผยแผ่ 
ทีส่ามารถน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ มาชีน้ าชุมชน และสงัคม 
เพื่อใหเ้กดิสนัตสิุข โดยตอ้งเป็นทีย่อมรบัและเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
     ๓. เป็นผลงานจากการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ผลลพัธท์ีเ่กดิจากการบูรณาการ
หลกัการทางศาสนาออกไปท าหน้าทีส่่งเสรมิ และพฒันาชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
การศกึษา นวตักรรมทางศาสนา และอื่นๆ จนกลายเป็นตน้แบบในการเรยีนรู ้
และก่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โดยตอ้งชีใ้หเ้หน็ว่าไดน้ าไปปฏบิตั ิ                    
อยา่งสม ่าเสมอ 
    ๔. เป็นผลงานจากการบูรณาการค าสอนทางศาสนาใหส้อดรบักบัศาสตร์
สมยัใหมห่รอืใชภ้าษาสากลเป็นเครือ่งมอืในการน าเสนอหลกัการทางศาสนา
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึความตอ้งการ ของสงัคมโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
๕. เป็นผลงานจากการสรา้งหลกัวชิาการทีส่อดคลอ้งกบัหลกัศาสนา 

เป็นทางเลอืกคู่กบัหลกัวชิาการของประเทศตะวนัตก เพื่อใหห้ลกัการทางศาสนา 
เป็นองคค์วามรู ้(body of knowledge) ทีส่ามารถน าไปเป็นกรอบในการพฒันา 
องคค์วามรูท้ีก่วา้งขวางมากยิง่ขึน้ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

         ๗.๔.๕  ผลงานศาสนา (ต่อ) 

รปูแบบ 

 

     จดัท าเป็นเอกสารและมคี าอธบิายหรอืค าชี้แจงรายละเอยีดที่ชดัเจน 
รายละเอยีดเนื้อหาของเอกสารที่น าเสนอนัน้ อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 
สาระส าคญัดงัต่อไปนี้  
         ๑. ศกึษาวเิคราะหส์ภาพปัญหา และความตอ้งการของบุคคล ชุมชน 
องคก์ร และสงัคมก่อนด าเนินการ 
         ๒. ศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและถอดแบบอยา่งของความส าเรจ็ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีจ่ะวจิยัและพฒันา  
         ๓. ศกึษาวเิคราะหห์ลกัศาสนาทีเ่อือ้ต่อการวจิยัและพฒันา 
         ๔. บรูณาการหลกัศาสนากบัศาสตรส์มยัใหมใ่หเ้หมาะกบัสภาพปัญหา 
และความตอ้งการ  
         ๕. สรา้งรปูแบบ กระบวนการ หรอืหลกัสตูร  
         ๖. พฒันาบุคคล กลุ่มบุคคล หรอืพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
         ๗. ประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการพฒันาบุคคล  
หรอืพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
         ๘. น าเสนอองคค์วามรูใ้หม ่(body of knowledge) 
         ๙. กระบวนการตดิตาม รกัษา และพฒันาต่อยอดใหก้ารพฒันาในพืน้ที่
เป้าหมายมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืต่อไป 

     ทัง้นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ตอ้งแสดงหลกัฐาน 
เชงิประจกัษ์ของผลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัของชุมชนและองคก์รต่าง ๆ  ส าหรบั
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และขององคก์รและสงัคมระดบัชาต ิส าหรบั 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 
ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย ์โดยผลงานแต่ละชิน้ตอ้งมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์  
ตามขอ้ (๑) - (๔) อยา่งน้อย ๒ รายการ ดงันี้  
 (๑) หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของการน าไปใชง้านจรงิ โดยภาคส่วน                  
ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชุมชน องคก์รและสงัคม  
 (๒) หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของผลงานเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ี(best practice) 
สามารถเป็นตน้แบบทีด่ทีีน่ าไปศกึษาและต่อยอดได ้  
 (๓) มรีปูภาพ วดีทิศัน์ ภาพยนต ์หรอืแถบเสยีงทีม่กีารถอดบทเรยีนแลว้
น าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ 
        (๔) มกีารน าเสนอผลงานทางวชิาการทีผ่่านการลงมอืปฏบิตัเิผยแพร่ 
ในระดบัชาต ิ    
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๕  ผลงานศาสนา (ต่อ) 

รปูแบบ (ต่อ) 

 

     นอกจากนี้ ยงัตอ้งเสนอเอกสารและแสดงพยานหลกัฐานทีแ่สดงถงึคุณธรรม
จรยิธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย ์โดยมสีาระส าคญั ดงันี้  
        (๑) มุง่มัน่ และใส่ใจต่อธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในวถิทีางทีถู่กตอ้ง 
และเหมาะสม และเป็นแบบอยา่งของนกัสรา้งระบบนิเวศแห่งการเรยีนรูใ้นวถิโีลก 
ทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงไป 
        (๒) ตัง้มัน่อยูใ่นศลีธรรมจรรยาทีง่ดงาม มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติต่อวชิาชพี  
และเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการด าเนินชวีติแก่ผูอ้ื่นในชุมชน และสงัคม ไมม่คีวาม
ด่างพรอ้ยในการด ารงชวีติ 
 (๓) มจีติเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย ์มุง่พฒันางานจติอาสา ปรารถนา 
ใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขจากการท างาน เสยีสละ อุทศิตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาต ิ 
 (๔) มปัีญญาเพื่อพฒันาและเปลีย่นแปลงชุมชน และสงัคม ใชปั้ญญา
สรา้งสรรคค์ุณค่าต่อทางชุมชน สงัคม ผ่านโครงการกจิกรรมต่างๆ อย่างเป็นรปูธรรม 

การเผยแพร่      เอกสารสรปุผลการใชห้ลกัศาสนาในการปฏบิตังิานทีผ่่านการใชง้านจรงิ
มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศกึษา หรอื ๔ ภาคการศกึษา หรอื ๔ กระบวนวชิา 
โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกทีม่าจากหลากหลายสถาบนัในสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
(peer reviewer) ในระดบัมหาวทิยาลยัส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
และในระดบัชาตสิ าหรบัต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

ลกัษณะคุณภาพ ระดบั B  ผลงานทีม่หีลกัฐานชดัเจนว่า ก่อใหเ้กดิผลกระทบทางบวกต่อการ
เปลีย่นแปลงทางจติใจ และพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในชุมชนหรอืในพืน้ที่
เป้าหมายทีเ่ขา้มารว่มกจิกรรม หรอืโครงการ  
ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งก่อใหเ้กดิผลกระทบทางบวก 
ต่อการเปลีย่นแปลงทางจติใจ และพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในพืน้ทีเ่ป้าหมาย
ระดบัชาตทิีเ่ขา้มารว่มกจิกรรมจนสามารถน าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องคก์ร 
ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งก่อใหเ้กดิผลกระทบทางบวก 
ต่อการเปลีย่นแปลงทางจติใจ และพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
ทีเ่ขา้มารว่มกจิกรรม น าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องคก์ร และสงัคม
ระดบัชาต ิภูมภิาค และนานาชาต ิจนกลายเป็นองคค์วามรูใ้หม ่(body of 
knowledge) และเป็นกรณศีกึษาทีด่ ี(best practice) ซึง่ก่อใหเ้กดิการศกึษาดงูาน 
แลว้น าไปขยายผลไปสู่การพฒันาต่อยอดในพืน้ทีอ่ื่นๆ ต่อไป 
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คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามวุฒกิารศกึษาใหม่   (ปี) 
คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามวุฒกิารศกึษาเดมิ   (ปี) (เดอืน) 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์                     

รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

 
๘.  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
ทางวชิาการก็ให้เสนอขอก่อนวนัที่ไดร้บัอนุมตัใิห้ไปศกึษาหรอืฝึกอบรม และต้องเป็นการขอต าแหน่ง
โดยวธิปีกตเิท่านัน้ 
 

๔
๖ 
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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวชิาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแลว้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวชิาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ เคยก าหนดไปแล้ว  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขอเพิ่มเติม/แก้ไขสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา  อีกครั้งหนึ่งแล้วนั้น  บัดนี้  
สภาสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงได้ก าหนดชื่อ
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชา  ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกาศ  
ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

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

ข้อ ๓ ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดสาขาวิชาและ  
อนุสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นจากประกาศฉบับนี้   ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.   
เป็นกรณีไปได้ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน   ได้รับการก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  โดยระบุสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่ประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ   
หากสภาสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่ง  
ทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ข้อ ๕ กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว  
และอยู่ระหว่างการพิจารณา  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา   
ให้เป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
 0101 - คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 
   0102 - ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ และพื้นฐาน (Mathematical Logic and Foundation) 
  0103 - ศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) 
  010301 - ทฤษฎีกรำฟ (Graph Theory) 
 0104 - คณิตศาสตร์ 
   010401 - พีชคณิต (Algebra) 
   010402 - ฟังก์ชันจริง (Real Functions) 
   010403 - ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน (Functions of a Complex Variable) 
   010404 - สมกำรเชิงอนุพันธุ์สำมัญ (Ordinary Differential Equations) 
  010405 - สมกำรเชิงอนุพันธุ์ย่อย (Partial Differential Equations) 
  010406 - ระบบเชิงพลวัต (Dynamical Systems and Ergodic Theory)  
   010407 - สมกำรเชิงผลต่ำง และเชิงฟังก์ชัน (Difference and Functional Equations) 
  010408 - กำรประมำณ และ กำรขยำย (Approximations and Expansions) 
  010409 - สมกำรเชิงปริพันธุ์ (Integral Equations)  
  010410 - กำรวิเครำะห์เชิงฟังก์ชัน (Functional Analysis) 
  010411 - แคลคูลัสกำรแปรผันและกำรควบคุมเหมำะที่สุด (Calculus of Variations  
                 and Optimal Control)  หรือ กำรหำค่ำเหมำะที่สุด (Optimization)  
  010412 - เรขำคณิต (Geometry)  
  010413 - แมนิโฟลด์ควำมน่ำจะเป็น และระบบเชิงสุ่ม (Probability Theory and  
       Stochastic Processes) 
 0105 - โทโพโลยี (Topology)  
 0106 - การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis)  
 0107 - วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Sciences) 

0108 - การวิจัยดําเนินการ (Operations Research)  หรือ  กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์  
   (Mathematical Programming)  
 0109 - ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)  
 0110 - ทฤษฎีระบบ (Systems Theory)  หรือ  ทฤษฎีการควบคุม (Control Theory)  
 0111 - คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Studies)  
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

 0112 - คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)  
  011201 - คณิตศำสตร์กำรเงิน (Financial Mathematics) 
  011202 - คณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Mathematics) 
  011203 - กำรจ ำลองแบบเชิงคณิตศำสตร์ (Mathematical Modelling) 
  011204 - กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ (Simulation Modelling) 
 0131 - เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 
  013101 - เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ (Natural Products Chemistry) 
  013102 - เคมีสังเครำะห์ (Synthetic Chemistry) 
  013103 - เคมีกำรแพทย์ (Medicinal Chemistry) 
  013104 - เคมีนำโน (Nano Chemistry) 
  013105 - เคมีซุปรำโมเลคิวลำร์ (Supramolecular Chemistry) 
 0132 - เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 
 0133 - เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) 
 0134 - เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry) 
 0135 - เคมีโลหอินทรีย์ (Organometallic Chemistry) 
 0136 - เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry) 
 0137 - เคมีทฤษฎี (Theoretical Chemistry)   
   013701 - เคมีคอมพิวเตอร์ (Computational Chemistry) 
  013702 - เคมีควอนตัม (Quantum Chemistry) 
  013703 - เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear Chemistry) 
 0138 - ชีวเคมี (Biochemistry) หรือ เคมีชีววิทยา (Chemical Biology)  
 0139 - เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry) 
 0140 - ปิโตรเคมี (Petrochemistry) 
 0141 - ชีววิทยา (Biology) 
   014101 - ชีววิทยำกำรอนุรักษ์ (Conservation Biology) 
   014102 - กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) 
 0142 - พฤกษศาสตร์ (Botany) 
 0143 - สัตววิทยา (Zoology) 
 0144 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

 0145 - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
  014501 - วิทยำเชื้อรำ (Mycology) 
  014502 - เทคโนโลยีกำรหมัก (Fermentation Technology) 
  014503 - เทคโนโลยีชีวภำพของแมลง (Insect Biotechnology) 
   014504 - พันธุวิศวกรรมแบคทีเรีย (Bacterial Genetic Engineering) 
   014505 - เทคโนโลยีชีวภำพอำหำร (Food Biotechnology) 
 0146 - จุลชีววิทยา (Microbiology)    
   014601 ไวรัสวิทยำ (Virology) 
        014602 แบคทเีรียวิทยำ (Bacteriology) 
       014603 เห็ดรำวิทยำ (Mycology) 
        014604 ภูมิคุ้มกันวิทยำ (Immunology) 
  0147 - พันธุศาสตร์ (Genetics) 
   014701 - พันธุศำสตร์พืช (Plant Genetics) 
   014702 - พันธุศำสตร์สัตว์ (Animal Genetics) 
   014703 - พันธุศำสตร์จุลินทรีย์ (Microbial Genetics) 
  0148 - ชีววิทยาระบบ (Systems Biology) 
 0151 - ฟิสิกส์ (Physics) 
 0152 - ฟิสิกส์เชิงเคมี (Chemical Physics) 
 0153 - ชีวฟิสิกส์ (Biophysics) 

0154 - ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (Astrophysics and Space Sciences) 
 0155 - ทัศนศาสตร์ (Optics) 
 0156 - ธรณีฟิสิกส์ (Geophysics) 
   015601 - วิทยำแผ่นดินไหว (Seismology) 
 0157 - ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (Theoretical Physics) 
  015701 - ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics) 
  015702 - ฟิสิกส์พลำสมำ (Plasma Physics) 
  015703 - ฟิสิกส์อนุภำค (Particle Physics) 
  015704 - ฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum Physics) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

 0158 - ฟิสิกส์เสียง (Sound Physics) 
0161 - วัสดุศาสตร์ (Material Sciences) 

 0162 - โลหะวิทยา (Metallurgy) 
 0163 - วิทยาการเซรามิกส์ (Ceramics Sciences) 
 0164 - วิทยาการคอมโพสิต (Composites Sciences) 
 0165 - วิทยาการพอลิเมอร์ หรือ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer Sciences) 
 0166 - วิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Sciences and Technology) 
  016601 - วิทยำกำรสิ่งทอ (Textile Sciences) 
  016602 - เทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Technology) 
  016603 - กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Development of Textile Product) 
 0171 - วิทยาศาสตร์โลก หรือ โลกศาสตร์ (Earth Sciences) 
 0172 - ธรณีวิทยา (Geology) 
  017201 - ปฐพีวิทยำ (Pedology) 
 0173 - สมุทรศาสตร์ (Oceanography) 
 0174 - อุทกศาสตร์ (Hydrography) 
 0175 - อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) 
 0176 - ดาราศาสตร์ (Astronomy) 
 0181 - ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 

0182 - นิเวศวิทยา (Ecology) 
 0183 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาการสิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) 
   018301 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (Environment and Disaster Management) 
   018302 - กำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย (Waste and Hazardous Waste Management) 
   018303 - วิทยำศำสตร์อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Sciences) 
  0184 - วิทยาศาสตร์การทะเล (Marine Sciences) 
  0185 - มาตรวิทยา (Metrology) 
 0186 - นิติวิทยาศาสตร ์(Forensic Sciences) 
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วิศวกรรมศาสตร์ 
 1101 - วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) 
   110101 - เคมีวิศวกรรม หรือ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) 
  110102 - เคมีเทคนิค (Chemical Technology) 
  110103 - เคมีอุตสำหกรรม (Industrial Chemistry) 
  110104 - วิศวกรรมกระบวนกำรเคมี (Chemical Process Engineering) 
  110105 - วิศวกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Engineering) 
 1102 - วิศวกรรมชีวภาพ (Biological Engineering) 
   110201 - วิศวกรรมเคมีและชีวภำพ (Chemical and Biological Engineering) 
 1103 - วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) 
   110301 - วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) 
  110302 - วิศวกรรมประสำท (Neural Engineering) 
  110303 - วิศวกรรมหัวใจและหลอดเลือด  (Cardiovascular Engineering)  
     110304 - วิศวกรรมอวัยวะประดิษฐ์ (Artificial Organs Engineering) 
 1104 - วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 
   110401 - ก่อสร้ำง (Construction) 
  110402 - วิศวกรรมโครงสร้ำง (Structural Engineering) 
  110403 - วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (Civil Engineering and  
       Construction Management) 
  110404 - วิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Civil and Infrastructure Engineering) 
 1105 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) 
   110501 - วิศวกรรมโยธำ - ชลประทำน (Civil Engineering - Irrigation) 
  110502 - วิศวกรรมทรัพยำกรน้ ำ (Water Resources Engineering) 
   110503 - วิศวกรรมกำรจัดกำรของเสีย (Waste Management Engineering) 
 1106 - วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ (Georesources and Mining Engineering) 
   110601 - วิศวกรรมทรัพยำกรธรณี (Georesources Engineering) 
  110602 - วิศวกรรมเหมืองแร่ (Mining Engineering) 
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 1107 - วิศวกรรมสํารวจและขนส่ง (Survey and Transportation Engineering) 
   110701 - วิศวกรรมส ำรวจ (Survey Engineering) 
  110702 - วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) 
  110703 - วิศวกรรมส ำรวจและชนบท (Survey and Rural Engineering) 
  110704 - วิศวกรรมส ำรวจและสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Survey Engineering and    
       Geographic Information) 
 1108 - วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering) 
   110801 - วิศวกรรมและกำรออกแบบกำรผลิต (Manufacturing Design and Engineering) 
 1109 - วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 
   110901 - วิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบ (Industrial and Systems Engineering) 
  110902 - วิศวกรรมอุตสำหกำรและโลจิสติกส์ (Industrial and Logistics Engineering) 
  110903 - วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging Engineering) 
  1110 - วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) 
   111001 - วิศวกรรมยำนยนต์ (Automotive Engineering) 
  111002 - วิศวกรรมเครื่องกลและกำรออกแบบ (Mechanical and Design Engineering) 
  111003 - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Engineering) 
  1111 - วิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือ วิศวกรรมอากาศยาน (Aerospace Engineering) 
   111101 - วิศวกรรมดำวเทียม (Satellite Engineering) 
  1112 - วิศวกรรมการทะเล (Marine Engineering) 
   111201 - วิศวกรรมเรือ (Naval Architecture) หรือ วิศวกรรมต่อเรือ (Marine  
       Engineering) หรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Naval Engineering) 
 1113 - วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) 
   111301 - วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร (Electrical Communication Engineering) 
   111302 - วิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง (Electrical Power Engineering) 
   111303 - เทคโนโลยีสมำร์ตกริด (Smart Grid Technology) 
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 1114 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering) 
  1115 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 
   111501 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 
   111502 - วิศวกรรมกำรจัดกำรข้อมูล (Data Engineering) 
 1116 - วิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร (Telecommunication and  
            Communication Engineering) 
   111601 - วิศวกรรมโทรคมนำคม (Telecommunication Engineering) 
   111602 - วิศวกรรมกำรสื่อสำร (Communication Engineering) 
 1117 - วิศวกรรมมาตรวิทยา (Metrology Engineering) 
   111701 - วิศวกรรมเครื่องมือวัด (Instrumentation Engineering) 
  111702 - วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (Automation Engineering) 
  111703 - วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering) 
  111704 - วิศวกรรมควบคุมและเครื่องมือวัด (Control and Instrumentation Engineering) 
  111705 - วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) 
 1118 - วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร (Agricultural and Agro-Industry Engineering) 
   111801 - วิศวกรรมเกษตร (Agricultural Engineering) 
   111802 - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Engineering)  
   111803 - วิศวกรรมหลังกำรเก็บเก่ียวและแปรสภำพ (Post-Harvest and   
       Processing Engineering) 
 1119 - วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering) 
   111901 - วิศวกรรมเกษตรและอำหำร (Agricultural and Food Engineering) 
 1120 - วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering) 
   112001 - วิศวกรรมวัสดุและกระบวนกำรผลิต (Materials and Process Engineering) 
   112002 - วิศวกรรมขนถ่ำยวัสดุ (Materials Handling Engineering)    
   112003 - วิศวกรรมโลหกำร (Metallurgical Engineering) 
  112004 - วิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering) 
   112005 - วิศวกรรมเซรำมิก (Ceramic Engineering) 
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 1121 - วิศวกรรมสิ่งทอ (Textile Engineering) 
   112101 - วิศวกรรมเส้นใย (Fiber Engineering) 
 1122 - วิศวกรรมชีวสารสนเทศ (Bio-informatics Engineering) 
 1123 - วิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering) 
  1124 - วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering) 
  1125 - วิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) หรือ วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) 
  112501 - หุ่นยนต์ (Robotics) 
  112502 - หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ (Medical Robotics) 
  112503 - ระบบอัตโนมัติ (Automation) 
  1126 - วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (Control Systems and Instrumentation 
   Engineering) 
 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 1501 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) 
   150101 - สถำปัตยกรรม (Architecture) 
  150102 - สถำปัตยกรรมไทย (Thai Architecture) 
  150103 - สถำปัตยกรรมภำยใน (Interior Architecture) 
  150104 - ภูมิสถำปัตยกรรม (Landscape Architecture) 
  150105 - สถำปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture) 
  150106 - เคหกำร (Housing Development) 
 1502 - การออกแบบ (Design) 
   150201 - กำรออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design) 
  150202 - กำรออกแบบอุตสำหกรรม (Industrial Design) 
 1503 - การผังเมือง (Urban Planning) 
   150301 - กำรออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) 
   150302 - นครศึกษำ (Urban Studies)  
  150303 - ภูมิภำคศึกษำ (Regional Studies) *  
 

 *  หมำยถึง  ภูมิภำคภำยในประเทศ 
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เทคโนโลยี 
 1801 - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)  
 1802 - สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (Built Environment and Technology) 
   180201 - สิ่งแวดล้อมสร้ำงสรรค์ (Built Environment)  
  180202 - เทคโนโลยีอำคำร (Building Technology)  
 1803 - เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) 
   180301 - เทคโนโลยีอุณหภำพ (Thermal Technology)  
  180302 - กำรจัดกำรพลังงำน (Energy Management)  
  180303 - พลังงำนทดแทน (Renewable Energy)  
 1804 - เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology) 
   180401 - เทคโนโลยีกำรจัดกำรมลพิษ (Pollution Management Technology) 
  180402 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (Environmental and Disaster Management) 
  180403 - วิศวกรรมสุขำภิบำล (Sanitary Engineering)    
   180404 - เทคโนโลยีสะอำด (Clean Technology)    
 1805 - นิเวศวิทยา (Ecological science) 
   180501 - ระบบนิเวศ (Ecosystem)   
 1806 - เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
   180601 - สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)  
  180602 - โทรคมนำคมและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Telecommunication and  
      Computer Network) 
  180603 - วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (Computer Sciences) 
  180604 - กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Development) หรือ กำรพัฒนำระบบ   
        (System Development) 
  180605 - วิทยำกำรข้อมูล (Data Sciences) 
  180606 - ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction) 
  180607 - ระบบสำรสนเทศ (Information System) 
  180608 - ควำมมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security) 
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 1807 - เทคโนโลยีการจัดการ (Management Technology) 
   180701 - โลจิสติกส์ (Logistics)  
  180702 - กำรจัดกำรและโลจิสติกส์ (Management and Logistics) 
   180703 - เทคโนโลยีกำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation Management Technology)
 1808 - เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) 
   180801 - โลหกำรและวัสดุ (Metallurgical and Materials)  
  180802 - เทคโนโลยีพลำสติก (Plastic Technology)  
  180803 - เทคโนโลยีเซรำมิกส์ (Ceramics Technology)  
  180804 - เหมืองแร่และธรณีวิทยำเหมืองแร่ (Mine and Mining Geology)  
 1809 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Sciences and Technology) 
   180901 - วิทยำศำสตร์กำรอำหำร (Food Sciences)  
  180902 - เทคโนโลยีอำหำร (Food Technology)  

180903 - กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร (Food Product Development) 
   180904 - ควำมปลอดภัยทำงอำหำร (Food Safety) 
  1810 - เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology) 
 1811 - นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) 
  181101 - วิทยำศำสตร์นำโน (Nanoscience) 
 1812 - เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ (Imaging and Printing Technology) 
  181201 - เทคโนโลยีกำรพิมพ์ (Printing Technology) 
  1813 - เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Technology) 
  181301 - เทคโนโลยีปิโตรเลยีม (Petroleum Technology) 
  181302 - เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical Technology) 
  1814 - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry Technology) 
 1815 - เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Nuclear Technology) 
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แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 2101 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
   210101 - วิทยำฮีสโต (Histology) 
  210102 - มหกำยวิภำคศำสตร์ (Gross Anatomy) 

2102 - จุลชีววิทยา (Microbiology) 
2103 - ชีววิทยาโมเลกุล หรือ อณูชีววิทยา (Molecular Biology)  
2104 - ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) 
2105 - ปรสิตวิทยา (Parasitology) 
2106 - พยาธิวิทยา (Pathology) 

   210601 - พยำธิวิทยำกำยวิภำค (Anatomical Pathology) 
 2107 - พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) 
   210701 – เวชศำสตร์กำรธนำคำรเลือด (Transfusion Medicine) 
 2108 - พิษวิทยา (Toxicology) 
 2109 - พันธุเวชศาสตร์ (Medical Genetics) 
   210901 - พันธุศำสตร์ หรือ พันธุกรรมศำสตร์ (Genetics) 
 2110 - ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) 

2111 - ระบาดวิทยา (Epidemiology) 
    211101 - ระบำดวิทยำคลินิก (Clinical Epidemiology) 

2112 - วิทยาเอมบริโอ (Embryology) 
2113 - เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) 

 2114 - เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) 
   211401 - อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
  211402 - สำธำรณสุขชุมชน (Community - Public Health) 
 2115 - เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก (Clinical Preventive Medicine) 

2116 - ไวรัสวิทยา (Virology) 
2117 - สรีรวิทยา (Physiology) 
2118 - อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) 
2119 - ชีวเคมี (Biochemistry)  

  2120 - เภสัชวิทยา (Pharmacology)   
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2131 - อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) 
2132 - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology) 
2133 - อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Medicine) 
2134 - อายุรศาสตร์โรคไต หรือ วักกะวิทยา (Nephrology)  
2135 - อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ (Infectious Diseases) 
2136 - ประสาทวิทยา (Neurology) 
2137 - โลหิตวิทยา (Hematology) 
2138 - โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (Endocrinology and Metabolism) 
2139 - อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง หรือ มะเร็งวิทยา (Oncology) 
2140 - ตจวิทยา (Dermatology) 
2141 - โรคระบบการหายใจ (Pulmonology) 
2142 - โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatology) 
2143 - โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Allergy and Clinical Immunology) 
2144 - เวชพันธุศาสตร์ (Medical Genetics) 
2145 - เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatrics) 
  214501 - เวชศำสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสภำพ (Anti-aging Regenerative Medicine) 
2151 - ศัลยศาสตร์ (Surgery) หรือ ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery) 
  215101 - ศัลยศำสตร์ศีรษะ คอ และเต้ำนม (Head, Neck and Breast Surgery) 
 215102 - ศัลยศำสตร์โรคตับและทำงเดินน้ ำดี (Hepatobiliary Surgery) 
 215103 - ศัลยศำสตร์มะเร็งวิทยำ (Surgical Oncology) 
  215104 - ศัลยศำสตร์อุบัติเหตุ (Trauma Surgery) 
 215105 - ศัลยศำสตร์ปลูกถ่ำยอวัยวะ (Transplant surgery) 

 2152 - กุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery) 
 2153 - ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)  

2154 - ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic and Reconstructive Surgery) 
2155 - ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ (Cardiovascular and Thoracic Surgery) 

  215501 - ศัลยศำสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery) 
  215502 - ศัลยศำสตร์หัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Surgery) 
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 2156 - ศัลยศาสตร์ยูโร (Urology) 
   215601 - ศัลยศำสตร์ระบบทำงเดินปัสสำวะ 
 2157 - ศัลยศาสตร์ลําไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Surgery) 
 2158 - ศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Vascular Surgery) 

2166 - ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) หรือ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์(Orthopedics Surgery) 
2167 - เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) 
2168 - เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) 
2171 - สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 

 2172 - มะเร็งนรีเวชวิทยา (Gynecologic Oncology) 
2173 - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine) 

 2174 - เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal and Fetal Medicine) 
2176 - รังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology) 

   217601 - รังสีวิทยำวินิจฉัย 
2177 - รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Therapeutic Radiology and Nuclear Medicine)  
  217701 - รังสีรักษำ (Radiotherapy) 

217702 - เวชศำสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) 
2178 - รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology)  

  2181 - กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 
2186 - จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) 
  218601 - จิตเวชศำสตร์เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatry) 
2187 - จักษุวิทยา (Ophthalmology) 
2188 - นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) 
2189 - วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) 
2190 - โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา (Ear Nose Throat and Laryngology) 

   219001 - โสต ศอ นำสิก 
  219002 - โสต นำสิก ลำริงซ์วิทยำ 
 2191 - โภชนศาสตร์ (Nutrition) 
 2195 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) 
 2196 - เวชบําบัดวิกฤต (Critical Care Medicine) 
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การแพทย์อ่ืน 
 2501 - แพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) 
 2502 - แพทย์แผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Medicine) 
 2503 - แพทย์แผนจีน (Chinese Traditional Medicine) 
 2504 - แพทย์แผนตะวันออก (Eastern Traditional Medicine) 

2511 - วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science) 
   251101 - สุขศึกษำ (Health Education) 
  251102 - พลศึกษำ (Physical Education) 
  251103 - นันทนำกำร (Recreation) 

2512 - ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 
251201 - เวชสำรสนเทศ (Medical Informatics) 

  251202 - ชีวเวชสำรสนเทศ (Biomedical Informatics) 
2513 - ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) 
2514 - สารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics) 
2520 - แพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) 

 
ทันตแพทยศาสตร์  
 3101 - ชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology) 
 3102 - เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine) 
   310201 - ทันตเวชศำสตร์กำรนอน (Dental Sleep Medicine)  
 3103 - ปริทันตวิทยา (Periodontology) 
 3104 - ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery) 
  310401 - ทันตกรรมรำกเทียม (Dental Implantology)   
   310402 - เลเซอร์วิทยำทำงทันตแพทยศำสตร์ (Lasers in Dentistry) 
  3105 - พยาธิวิทยาช่องปาก (Oral Pathology) 
 3106 - ทันตวัสดุศาสตร์ (Dental Material Sciences) 
 3107 – รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Radiology) 
 3108 - ทันตกรรมสําหรับเด็ก (Pediatric Dentistry) 
 3109 - ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) 
   310901 - ทันตเวชศำสตร์กำรนอน (Dental Sleep Medicine)   
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3110 – ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดใบหน้า (Occlusion and Orofacial Pain) 
   311001 - ทันตกรรมบดเคี้ยวและควำมเจ็บปวดช่องปำกใบหน้ำ (Occlusion and  
      Orofacial Pain) 
  311002 - ทันตเวชศำสตร์กำรนอน (Dental Sleep Medicine)  
 3111 - ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics) 
   311101 - ทันตกรรมรำกเทียม (Dental Implantology)   
        311102 - กำรประดิษฐ์ใบหน้ำขำกรรไกร (Maxillofacial Prosthetics) 
        311103 - ทันตกรรมสวยงำม (Esthetic Dentistry)   
 3112 - ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry) 
   311201 - ทันตกรรมสวยงำม (Esthetic Dentistry)   
 3113 - วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics) 
 3114 - ทันตสาธารณสุข (Dental Public Health) 
 3115 - ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry) 
  3116 - ทันตแพทยศาสตร์ศึกษา (Dental Education) 
  3117 - นิติทันตวิทยา (Forensic Odontology) 
 
เภสัชศาสตร์ 
 3301 - เภสัชวิทยา (Pharmacology) 
  3302 - เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (Pharmaceutical Sciences and Technology) 
  330201  - เภสัชกรรม หรือ เภสัชกำร (Pharmaceutics) 
  330202  - เภสัชอุตสำหกรรม (Industrial Pharmacy) 

330203 - เภสัชเคมี (Pharmaceutical Chemistry) 
  330204  - เภสัชเวท หรือ เภสัชวินิจฉยั (Pharmacognosy) 
  330205  - เภสัชพฤกษศำสตร์ (Pharmaceutical Botany) 
  330206 - อำหำรเคมี (Food Chemistry) 

330207 - เภสัชศำสตร์ชีวภำพ (Biopharmaceutical Sciences) 
 3303 - เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) 
 3304 - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (Social and Administrative Pharmacy) 
     330401 - เภสัชศำสตร์สังคม (Social Pharmacy) 
  330402 - บริหำรเภสัชกิจ (Administrative Pharmacy) 
  330403 - เภสัชเศรษฐศำสตร์ (Pharmaco-economics) 
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สาธารณสุขศาสตร ์
 3501 - สาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) 
   350101 - กำรพยำบำลสำธำรณสุข (Public Health Nursing) 
   350102 - บริหำรงำนสำธำรณสุข (Public Health Administration) 
   350103 - ปรสิตวิทยำ (Parasitology) 
   350104 - วิทยำศำสตร์อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Sciences) 
   350105 - กำรสื่อสำรและส่งเสริมสุขภำพ (Health Communication and Promotion) 
  350106 - อนำมัยชุมชน (Community Health) 
 3502 - เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics) 
   350201 - ระบบสุขภำพและกำรบริหำรจัดกำร (Health System and Management) 
  3503 - โภชนศาสตร์ หรือ โภชนาการ (Nutrition) 
   350301 - โภชนำกำรชุมชน (Community Nutrition) 
   350302 - โภชนำกำรวัยเด็ก (Child Nutrition) 
   350303 - โภชนำกำรผู้สูงอำยุ (Old Age Nutrition) 
   350304 - โภชนำกำรเชิงทดลองและชีวเคมี (Experiment Nutrition and Biochemistry) 
  3504 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 
      3505 - อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
 
พยาบาลศาสตร์ 
 3701 - พยาบาลศาสตร์ (Nursing) 
    370101 - กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น (Children and Adolescent Nursing) 
    370102 - กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ (Adult and Gerontological Nursing) 
   370103 - กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ (Mother-Newborn Nursing  
      and Midwifery) 
    370104 - กำรพยำบำลสุขภำพชุมชน (Community Health Nursing) 
    370105 - กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต (Psychiatric Nursing and Mental Health) 
  370106 - กำรบริหำรกำรพยำบำล (Nursing Administration) 
  3702 - พยาบาลศาสตร์ศึกษา (Nursing Education) 
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สหเวชศาสตร์ / เทคนิคการเเพทย์ 
 3901 - เทคนิคการเเพทย์ (Medical Technology) 
  3902 - รังสีเทคนิค (Radiation Technology) 
  3903 - กายภาพบําบัด (Physical Therapy) 
  3904 - เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Heart and Lung Technology) 
  3905 - กายอุปกรณ์ (Orthotics) 
  3906 - กิจกรรมบําบัด (Occupational Therapy) 
  3907 - ความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Communication Sciences and Disorders) 
   3908 - วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (Rehabilitation Science for Disabilities) 
 
สัตวแพทยศาสตร์ 
 4101 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
  4102 - สรีรวิทยา (Physiology) 
  410201 - พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior) 
  4103 - ชีวเคมี (Biochemistry) 
  4104 - ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences) 
  4105 - เภสัชวิทยา (Pharmacology) 
  410501 - พิษวิทยำ (Toxicology) 
   410502 - เภสัชพันธุศำสตร์ (Pharmacogenomics) 
 4106 - พยาธิชีววิทยา (Pathobiology) 
  4107 - พยาธิวิทยา (Pathology) 
  410701 - พยำธิวิทยำคลินิก (Clinical Pathology) 
  410702 - มะเร็งวิทยำ (Oncology) 
   410703 - เภสัชพันธุศำสตร์ (Pharmacogenomics) 
  4108 - จุลชีววิทยา (Microbiology) 
  410801 - แบคทีเรียวิทยำ (Bacteriology) 
  410802 - ไวรัสวิทยำ (Virology) 
  410803 - กิณวิทยำ (Mycology) 
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  4109 - ปรสิตวิทยา (Parasitology) 
  4110 - ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) 
  4121 - เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Sciences) 
   412101 - เวชศำสตร์คลินิกฉุกเฉิน (Emergency Medicine) 
        412102 - มะเร็งวิทยำ (Oncology) 
        412103 - ตจวิทยำ (Dermatology) 
        412104 - วักกะวิทยำ (Nephrology) 
        412105 - ประสำทวิทยำ (Neurology) 
        412106 - โรคต่อมไร้ท่อและเมตำบอลิสม (Endocrinology and Metabolism) 
        412107 - จักษุวิทยำ (Ophtalmology) 
        412108 -  หทัยวิทยำ (Cardiology) 
 4122 - อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Medicine) 
  412201 - อำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion Animal Medicine) 
  412202 - อำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นอำหำร (Food Animal Medicine) 
  412203 - อำยุรศำสตร์สัตว์ป่ำ สัตว์ต่ำงถ่ิน และสัตว์สวนสัตว์ 

(Zoo, Exotics and Wildlife Medicine) 
   412204 - อำยุรศำสตร์สัตว์น้ ำ (Aquatic Animal Medicine) 
  4123 - ศัลยศาสตร์ (Surgery) 
  412301 - วิสัญญีวิทยำ (Anesthesiology) 
  412302 - ภำพวินิจฉัย (Diagnostic Imaging) 
  4124 - วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology) 
  4125 - สัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health) 
   412501 - สุขศำสตร์กำรอำหำรสัตว์ (Veterinary Food Hygiene) 
   412502 - ระบำดวิทยำ (Epidemiology)   
  4126 - สัตวแพทยศาสตร์ศึกษา (Veterinary Medical Education) 
  4127 - สัตวบาล (Animal Husbandry) 
 4128 - เทคโนโลยีการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology) 
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เกษตรศาสตร์ 
 5101 - การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding) 
  5102 - พืชไร่ (Agronomy) 
   510201 - ระบบกำรปลูกพืช (Cropping Systems) 
   510202 - กำรผลิตพืชไร่ (Field Crop Production) 
   510203 - สรีรวิทยำกำรผลิตพืชไร่ (Crop Production Physiology) 
   510204 - พืชอำหำรสัตว์ (Forage Crops) 
  5103 - พืชศาสตร์ (Plant Sciences) 
   510301 - กำรจัดกำรกำรผลิตพืช (Plant Production Management) 
  5104 - พืชสวน (Horticulture) 
   510401 - กำรปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (Horticultural Crop Improvement) 
  510402 - กำรออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape Design) 
  5105 - โรคพืชวิทยา (Plant Pathology) 
   510501 - จุลชีววิทยำกำรเกษตร (Agricultural Microbiology) 
 5106 - กีฏวิทยา (Entomology) 
   510601 - พิษวิทยำของแมลง (Insect Toxicology) 
   510602 - อนุกรมวิธำนของแมลง (Insect Taxonomy) 
   510603 - โรควิทยำของแมลง (Insect Pathology) 
   510604 - กีฎวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Entomology) 

5108 - เกษตรเชิงระบบ (Farming Systems) 
5111 - การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding) 
5112 - โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition) 

  5113 - สัตวบาล (Animal Husbandry) 
 5114 - สัตวศาสตร์ (Animal Sciences) 
   511401 - พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior) 

5121 - เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology) 
5123 - เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Agricultural Biotechnology) 

  512301 - เทคโนโลยีชีวภำพพืช (Plant Biotechnology) 
  512302 - เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ (Animal Biotechnology) 
 5124 - เกษตรกลวิธาน (Farm Machinery) 

5125 - เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post - Harvest Technology) 
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 5131 - การส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension) 
   513101 - นิเทศศำสตร์เกษตร (Agricultural Communication) 
        513102 - พัฒนำกำรเกษตร (Agricultural Development) 

5132 - อุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry) 
 5133 - นิเวศวิทยาการเกษตร (Agricultural Ecology) 
  5134 - เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางการเกษตร (Agricultural Geo-Information Technology) 
            513401 - เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเกษตร (Agricultural Information Technology) 
 5141 - ธรณีวิทยา (Geology) 
 5142 - ปฐพีวิทยา (Pedology) 

5143 - ปฐพีศาสตร์ (Soil Sciences) 
   514301 - ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) 
  514302 - จุลินทรีย์ดิน (Soil Microbiology) 
  514303 - กำรส ำรวจดิน (Soil Survey) 
  514304 - กำรอนุรักษ์ดิน (Soil Conservation) 
  514305 - ฟิสิกส์ของดิน (Soil Physics) 
  514306 - โภชนำกำรของพืช (Plant Nutrition) 
  514307 - กำรจัดกำรดิน (Soil Management) 
  514308 - เคมีของดิน (Soil Chemistry) 
 
วนศาสตร์ 
 5301 - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and      

Environmental Management) 
  530101 - กำรจัดกำรป่ำไม้ (Forest Management) 
  530102 - กำรจัดกำรลุ่มน้ ำ (Watershed Management) 
   530103 - อุทยำน นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว (Park, Recreation and Tourism) 
   530104 - กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (Marine and Coastal Resource  
       Management) 

530105 - กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม (Forest Resource and  
     Environmental Management)  

        530106 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)  
        530107 - กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ (Natural Resource Management)  
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 5303 - ชีววิทยาป่าไม้ (Forest Biology) 
  530301 - ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity) 
  530302 - นิเวศวิทยำป่ำไม้ (Forest Ecology) 
   530303 - วิทยำศำสตร์ชีวภำพป่ำไม้ (Forest Biological Sciences) 
 5304 - พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) 
 5305 - วนวัฒนวิทยา (Silviculture) 
 5306 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาการสิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences)  
  5307 - วนผลิตภัณฑ์ (Forest Product) 
  5308 - วิศวกรรมป่าไม้ (Forest Engineering) 
 
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 5401 - สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Studies) 
  540101 - เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics) 
  540102 - สังคมวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Sociology) 
  540103 - จิตวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Psychology) 
  540104 - กฎหมำยสิ่งแวดล้อม (Environmental Law) 
  540105 - สังคมศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Social Science) 
  540106 - กำรเมืองและนโยบำยสิ่งแวดล้อม (Polities and Environmental Policies) 
 
ประมง 
 5501 - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture) 
  5502 - เทคโนโลยีการประมง (Fishery Technology) 
 5503 - ชีววิทยาประมง (Fishery Biology) 
  550301 - อนุกรมวิธำนสัตว์น้ ำ (Fishery Taxonomy) 
 5504 - เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ํา (Fishery Biotechnology) 
  5505 - วาริชศาสตร์ (Aquatic Sciences) 
 5507 - ผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products) 
  5508 - การจัดการประมง (Fishery Management) 
       5509 - วิทยาศาสตร์การทะเล (Marine Sciences)  
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สังคมศาสตร์ 
 6101 - รัฐศาสตร์ (Political Science) 
   610101 - กำรเมืองกำรปกครอง (Government) 
  610102 - ปรัชญำและทฤษฎีกำรเมือง (Political Philosophy and Theory) 
  610103 - กำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics) 
  610104 - กำรปกครองท้องถิ่น (Local Government) 
  610105 - กำรเมืองระหว่ำงประเทศ (International Politics) 
  610106 - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ (International Relations) 
  610107 - เศรษฐศำสตร์กำรเมือง (Political Economy) 

6102 - รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
610201 - กำรบริหำรรัฐกิจ (Public Administration) 
610202 - กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) 
610203 - กำรบริหำรองค์กำร (Organization Management) 
610204 - กำรคลังสำธำรณะ (Public Finance) 
610205 - นโยบำยสำธำรณะ (Public Policies) 
610206 - กำรบริหำรงำนท้องถิ่น (Local Government Administration)  
610207 - กำรบริหำรเปรียบเทียบ (Comparative Administration) 
610208 - บริหำรรัฐกิจและบริหำรธุรกิจ (Public and Business Administration) 
610209 - กำรบริหำรกำรพัฒนำ (Development Administration) 
610210 - กำรบริหำรจัดกำรที่ดี หรือ ธรรมำภิบำล (Governance)   
610211 - อำชญำวิทยำและกำรบริหำรกระบวนกำรยุติธรรม  

   (Criminology and Criminal Justice Administration) 
6103 - เศรษฐศาสตร์ (Economics) 

610301 - เศรษฐศำสตร์ทฤษฎี (Economic Theory) 
610302 - เศรษฐศำสตร์ปริมำณวิเครำะห์ (Quantitative Economics) 
610303 - เศรษฐมิติ (Econometrics) 
610304 - เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ (International Economics) 
610305 - กำรเงินระหว่ำงประเทศ (International Finance) 
610306 - กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (International Trade) 
610307 - กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ (Economic Integration) 
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610308 - เศรษฐศำสตร์กำรคลัง (Financial Economics) 
610309 - กำรคลังสำธำรณะ (Public Finance) 
610310 - เศรษฐศำสตร์สำธำรณะ (Public Economics) 
610311 - เศรษฐศำสตร์กำรเงิน (Monetary Economics) 
610312 - เศรษฐศำสตร์แรงงำน (Labor Economics) 
610313 - เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Economics) 
610314 - เศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ (Economics of Education) 
610315 - เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข (Economics of Public Health  หรือ Health Economics) 
610316 - เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ (Economics of  

     Environment and Natural Resources) 
610317 - เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environment Economics) 
610318 - เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติ (Natural Resources Economics) 
610319 - เศรษฐศำสตร์ที่ดิน (Land Economics) 
610320 - เศรษฐศำสตร์เกษตร (Agricultural Economics) 
610321 - เศรษฐศำสตร์ประชำกร (Demographic Economics) 
610322 - เศรษฐศำสตร์พฤติกรรมและเศรษฐศำสตร์เชิงทดลอง  

     (Behavioral and Experimental Economics) 
610323 - เศรษฐศำสตร์ขนส่ง (Transportation Economics) 
610324 - เศรษฐศำสตร์กำรเมือง (Political Economy) 
610325 - เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม (Industrial Economics) 
610326 - เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ (Business Economics) 
610327 - เศรษฐศำสตร์สหกรณ์ (Cooperative Economics) 

6104 - จิตวิทยา (Psychology) 
610401 - จิตวิทยำกำรทดลอง (Experimental Psychology) 
610402 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology) 
610403 - จิตวิทยำองค์กำร (Organizational Psychology) 
610404 - จิตวิทยำอุตสำหกรรม (Industrial Psychology) 
610405 - จิตวิทยำกำรเรียนรู้ (Learning Psychology) 
610406 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ (Research Methodology in Psychology) 
610407 - จิตวิทยำชุมชน (Community Psychology) 
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610408 - จิตวิทยำเด็กพิเศษ (Psychology for Exceptional Children) 
610409 - จิตวิทยำผู้สูงอำยุ (Aging Psychology) 
610410 - จิตวิทยำพัฒนำกำร (Cognitive Development) 
610411 - จิตวิทยำสังคม (Social Psychology) 
610412 - จิตวิทยำคลินิก (Clinical Psychology) 
610413 - จิตวิทยำกำรปรึกษำ (Counseling Psychology) 
610414 - จิตวิทยำทำงปัญญำ (Cognitive Psychology) 
610415 - จิตวิทยำสุขภำพ (Health Psychology) 
610416 - ประสำทจิตวิทยำ (Neuropsychology) 

6105 - นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 
610501 - กำรสื่อสำรมวลชน (Mass Communication) 
610502 - กำรสื่อสำร (Communication) 
610503 - วำรสำรศำสตร์ (Journalism) 
610504 - กำรประชำสัมพันธ์ (Public Relations) 
610505 - ภำพยนตร์และภำพถ่ำย (Motion Picture and Photograph) 
610506 - วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Radio and Television) 
610507 - วำทวิทยำ (Speech Communication) 
610508 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรสื่อสำร (Research Methodology in Communication) 
610509 - กำรสื่อสำรกำรแสดง (Acting Communication) 
610510 - กำรโฆษณำ (Advertising) 
610511 - นิเทศศำสตร์พัฒนำกำร (Communication Development) 
610512 - กำรสื่อสำรสิ่งแวดล้อม (Environmental communication) 
610513 - ภำพยนตร์ศึกษำ (Film Studies/Screen Studies) 
610514 - สื่อใหม่ (New media) 
610515 - กำรสื่อสำรชุมชน (Communication for Community) 
610516 - กำรสื่อสำรกำรเมือง (Political Communication) 
610517 - กำรบริหำรกิจกำรสื่อ (Media Management) 
610518 - กำรสื่อสำรกำรตลำด (Marketing Communication) 
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6106 - พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Sciences) 
610601 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology)  
610602 - ระบำดวิทยำสังคม (Social Epidemiology) 
610603 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์ (Research Methodology in  

      Behavioral Sciences) 
610604 - จิตพฤติกรรมศำสตร์ (Behavioral Psychology) 
610605 - พฤติกรรมศำสตร์เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำ (Behavioral Sciences  

      for Change and Development) 
6107 - ประชากรศาสตร์ (Demography) 

610701 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงประชำกรศำสตร์ (Research Methodology in  
    Demography / Population Studies) 
610702 - ประชำกรกับกำรพัฒนำ (Population and Development) 
610703 - เศรษฐศำสตร์ประชำกร (Economic Demography) 
610704 - ประชำกรและสุขภำพ (Population and Health) 
610705 - กำรวิจัยประชำกรและสังคม (Population and Social Research) 
610706 - กำรย้ำยถิ่น (Migration) 
610707 - กำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ (Reproductive Health) 
610708 - ผู้สูงอำยุ (Elderly) 
610709 - กำรสมรส (Nuptiality) 
610710 - กำรเจ็บป่วยและตำย (Morbidity and Mortality) 
610711 - สตรีและเด็ก (Female and Children) 

6108 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Welfare) 
610801 - สังคมสงเครำะห์ (Social Welfare) 
610802 - สังคมสงเครำะห์ศำสตร์คลินิก (Clinical Social Welfare) 
610803 - สวัสดิกำรสังคม (Social Services) 
610804 - สวัสดิกำรชุมชน (Community Services) 
610805 - กำรบริหำรและนโยบำยสวัสดิกำรสังคม (Social Welfare Administration and Policy) 
610806 - ทฤษฎีกำรสังคมสงเครำะห์ (Social Welfare Theory) 
610807 - สังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์ (Medical Social Welfare) 
610808 - สังคมสงเครำะห์ทำงกำรศึกษำ (Educational Social Welfare) 
610809 - แรงงำนและกำรพัฒนำนโยบำยสังคม (Labor and Social Policy Development) 
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6109 - มานุษยวิทยา (Anthropology) 
610901 - มำนุษยวิทยำวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) 
610902 - มำนุษยวิทยำกำยภำพ (Physical Anthropology) 
610903 - มำนุษยวิทยำประยุกต์ (Applied Anthropology) 

6110 - สังคมวิทยา (Sociology) 
611001 - มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 
611002 - สังคมกับพุทธศำสนำ (Society and Buddhism) 
611003 - กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมวัฒนธรรม (Social and Cultural Changes) 
611004 - ทฤษฎีสังคมวิทยำ (Theory of Sociology) 
611005 - กำรพัฒนำสังคม (Social Development) 
611006 - กำรพัฒนำชุมชน (Community Development) 
611007 - กำรพัฒนำชนบท (Rural Development) 
611008 - เพศสภำพศึกษำ หรือ เพศสถำนะศึกษำ (Gender Studies) 
611009 - สตรีศึกษำ (Women’s Studies) 
611010 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงสังคม (Social Research Methodology) 
611011 - นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) 
611012 - กำรจัดกำรชุมชน (Community Management) 
611013 - สังคมวิทยำกำรคณนำ (Computational Sociology) 

6111 - ภูมิศาสตร์ (Geography) 
611101 - ภูมิศำสตร์เกษตร (Agricultural Geography) 
611102 - ภูมิศำสตร์เมือง (Urban Geography) 
611103 - ภูมิศำสตร์กำรเมือง (Political Geography) 
611104 - ภูมิศำสตร์กำยภำพ (Physical Geography) 
611105 - ภูมิศำสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography) 
611106 - ภูมิศำสตร์มนุษย์ (Human Geography) 
611107 - สถิติทำงภูมิศำสตร์ (Statistics for Geography) 
611108 - เทคโนโลยีทำงภูมิศำสตร์ (Technical Geography /Technique in Geography) 
611109 - กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงภูมิศำสตร์ (Quantitative Analysis Geography) 
611110 - ภูมิอำกำศวิทยำ (Climatology) 
611111 - สำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System) 
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6112 - วิทยาการประกันภัย (Actuarial Sciences) 
611201 - คณิตศำสตร์ประกันภัย (Mathematics of Insurance) 
611202 - กำรจัดกำรกำรเสี่ยงภัยและกำรประกันภัย (Risk Management  

   and Insurance) 
611203 - เศรษฐศำสตร์ประกันภัย (Economics of Insurance) 

6113 - สถิติศาสตร์ (Statistics) 
611301 - สถิติ (Statistics) 
611302 - สถิติประยุกต์ (Applied Statistics) 
611303 - ชีวสถิติ (Biostatistics) 
611304 - คณิตศำสตร์สถิติ (Mathematical Statistics) 
611305 - กำรวิเครำะห์สถิติ (Statistical Analysis) 
611306 - วิทยำกำรข้อมูล (Data Sciences) 
611307 - วิทยำกำรประกันภัย (Actuarial Sciences) 

 
บรรณารักษศาสตร์ 

6301 - บรรณารักษศาสตร์ (Library Science) หรือ สารสนเทศศึกษา (Information Studies) 
   หรือ สารสนเทศศาสตร์ (Information Science) 

630101 - กำรจัดกำรทรัพยำกรห้องสมุดและบริกำร (Library Collection and Service 
    Management)   
630102 - พฤติกรรมสำรสนเทศของมนุษย์ (Human Information Behavior) 
630103 - กำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และควำมรู้ (Data, Information and  

   Knowledge Management) 
630104 - กำรจัดกำรเอกสำรและจดหมำยเหตุ (Records and Archives Management) 
630105 - กำรจัดกำรองค์กรสำรสนเทศ (Management of Information Organizations) 
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ศึกษาศาสตร์   
 6501 - ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์ (Education) 
   650101 - สถิติ วิจัย กำรวัด และกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำ (Education Statistics,  
       Research, Measurement and Evaluation) 
  650102 - กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ (Educational Research) 
   650103 - กำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ (Educational Measurement and Evaluation) 

650104 - กำรแนะแนว (Guidance) 
650105 - กำรแนะแนวและให้ค ำปรึกษำ (Guidance and Counseling) 
650106 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology) 
650107 - หลักสูตรและกำรสอน (Curriculum and Instruction) 
650108 - หลักสูตรศึกษำ (Curriculum Studies) 
650109 - กำรพัฒนำหลักสูตร (Curriculum Development) 
650110 - กำรวิจัยและกำรพัฒนำหลักสูตร (Research and Curriculum Development) 
650121 - กำรสอนคณิตศำสตร์ (Teaching Mathematics) 
650122 - กำรสอนวิทยำศำสตร์ (Teaching Sciences) 
650123 - กำรสอนสังคมศึกษำ (Teaching Social Studies) 
650124 - กำรสอนภำษำต่ำงประเทศ (Teaching Foreign Language) 
650125 - กำรสอนภำษำอังกฤษ (Teaching English) 
650126 - กำรสอนภำษำฝรั่งเศส (Teaching French) 
650127 - กำรสอนภำษำไทย (Teaching Thai) 
650141 - สังคมศึกษำ (Social Studies) 
650142 - วิทยำศำสตร์ศึกษำ (Science Education) 
650143 - สิ่งแวดล้อมศึกษำ (Environmental Education) 
650144 - คณิตศำสตร์ศึกษำ (Mathematics Education) 
650145 - คอมพิวเตอร์ศึกษำ (Computer Education) 
650146 - เทคโนโลยีกำรศึกษำ (Educational Technology) 
650147 - ธุรกิจศึกษำ (Business Education) 
650148 - สุขศึกษำ (Health Education) 
650149 - พลศึกษำ (Physical Education) 
650150 - เศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ (Economics of Education) 
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650151 - ศิลปศึกษำ (Art Education) 
650152 - ดนตรีศึกษำ (Music Education) 
650153 - นำฏศิลป์ศึกษำ (Dance Education) 
650161 - กำรศึกษำปฐมวัย (Early Childhood Education) 
650162 - กำรประถมศึกษำ (Primary Education หรอื Elementary Education) 
650163 - กำรมัธยมศึกษำ (Secondary Education) 
650164 - กำรอุดมศึกษำ (Higher Education) 
650165 - กำรบริหำรกำรศึกษำ (Educational Administration) 
650166 - กำรนิเทศกำรศึกษำ (Educational Supervision) 
650171 - ครุศำสตร์เกษตร (Agricultural Education) 
650172 - ครุศำสตร์ไฟฟ้ำ (Electrical Education) 
650173 - ครุศำสตร์เครื่องกล (Mechanical Education) 
650174 - ครุศำสตร์อุตสำหกรรม (Industrial Education) 
650175 - ครุศำสตร์เทคโนโลยี (Technology Education) 
650176 - อุตสำหกรรมศึกษำ (Industrial Studies) 
650177 - กำรฝึกหัดครู (Teacher Education) 
650178 - ครุศึกษำ (Teacher Education) 
650179 - กำรอำชีวศึกษำ (Vocational Education) 
650180 - กำรอำชีวศึกษำและเทคนิคศึกษำ (Vocational and Technical Education) 
650181 - กำรศึกษำผู้ใหญ่ (Adult Education) 
650182 - กำรศึกษำนอกระบบ หรือ กำรศึกษำนอกโรงเรียน (Non-Formal Education)  
650183 - กำรศึกษำทำงไกล (Distance Education) 
650184 - กำรศึกษำพิเศษ (Special Education) *   
650185 - พัฒนศึกษำ (Development Education) 
650186 - สำรัตถศึกษำหรือพ้ืนฐำนกำรศึกษำ (Foundation of Education) 
650187 - กำรศึกษำเปรียบเทียบ (Comparative Education) 
650188 - กำรศึกษำต่อเนื่อง (Continuing Education) 
650189 - คหกรรมศึกษำ (Home Economics Education) 
650190 - เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษำ (Agricultural and Environmental Education) 
650191 - กำรออกแบบสื่อกำรเรียนรู้ (Educational Media Design) 

   650192 - นันทนำกำร (Recreation) 

*   หมำยถึง ช่ืออนุสำขำวิชำซึ่งครอบคลุม Gifted Child, Autistic, และกำรศึกษำเด็กพิกำร (Disabilities  
    Education) และกำรศึกษำแบบเรียนรวม (Inclusive Education) 

305



หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

นิติศาสตร ์
 6701 - กฎหมายเอกชน (Private Law) 
  670101 - กฎหมำยแพ่ง (Civil Law) 
  670102 - กฎหมำยพำณิชย์ (Commercial Law) 
 6702 - กฎหมายมหาชน (Public Law) 
   670201 - กฎหมำยรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) 
     670202 - กฎหมำยปกครอง (Administrative Law)  
   670203 - กฎหมำยกำรคลังและกำรภำษีอำกร (Public Finance and Taxation) 
  670204 - กฎหมำยสิ่งแวดล้อม (Environment Law) 
  6703 - กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) 
   670301 - กฎหมำยเอกชนระหว่ำงประเทศ (Private International Law) 
   670302 - กฎหมำยมหำชนระหว่ำงประเทศ (Public International Law) 
   670303 - กฎหมำยอำญำระหว่ำงประเทศ (International Criminal Law) 
   670304 - กฎหมำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ (International Economic Law) 
 6704 - กฎหมายสังคม (Social Law) 
   670401 - กฎหมำยแรงงำน (Labour Law) 
 6705 - กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law) 
 6706 - กฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative Law) 
  6707 - นิติปรัชญา (Philosophy of Law) 
  670701 - นิติศึกษำ (Legal Studies) 
 6708 - กฎหมายธุรกิจ (Business Law) 
 6709 - กฎหมายอาญา (Criminal Law) 

670901 - กฎหมำยอำญำและกระบวนกำรยุติธรรม (Criminal Law and  
     Justice Administration)           

  670902 - กฎหมำยอำญำและอำชญำวิทยำ (Criminal Law and Criminology) 
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การบัญชีและบริหารธุรกิจ 
 6801 - การบัญชี (Accounting) 

680101 - กำรบัญชีกำรเงิน (Financial Accounting) 
680102 - กำรบัญชีบริหำร (Managerial Accounting) 
680103 - กำรบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) 
680104 - ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี (Accounting Information System) 
680105 - กำรสอบบัญชี (Auditing) 
680106 - กำรภำษีอำกร (Taxation) 

6802 - บริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือ พาณิชยศาสตร์ (Commerce) 
680201 - กำรจัดกำร (Management) 
680202 - กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) 
680203 - กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
680204 - กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ หรือ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร  

   (Management Information System) 
680205 - กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน (Operations Management) 
680206 - กำรจัดกำรผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Management) 
680207 - กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (International Business Management) 
680208 - กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics  
    Management) 
680209 - ภำวะผู้น ำและพฤติกรรมองค์กร (Leadership and Organizational Behaviors) 
680210- กำรวิเครำะห์ธุรกิจเชิงปริมำณ (Quantitative Business Analysis) 
680211 - กำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Management of Technology  
    and Innovation) 
680212 - กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและบริกำร (Hospitality and Tourism Management) 
680213 - กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 
680214 - กำรตลำด (Marketing) 
680215 - กำรเงิน (Finance) 
680216 - กำรบริหำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ หรือ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
    (International Transportation Management) 
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680217 - กำรวิจัยธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Business Research and  
    Quantitative Analysis) 
680218 - กำรเงินและตลำดหลักทรัพย์ (Finance and Security Market) 
680219 - กำรจัดกำรกำรผลิต (Production Management) 
680220 - กำรจัดกำรอุตสำหกรรม (Industrial Management) 
680221 - ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ (Property Business) 
680222 - ธุรกิจกำรเกษตร (Agribusiness) 
680223 - บริหำรธุรกิจและบริหำรรัฐกิจ (Business and Public Administration) 
680224 - วิทยำกำรกำรตัดสินใจ (Decision Sciences) 
680225 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 
680226 - กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง (Construction Management)  
680227 - กำรจัดกำรธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business Management)  
680228 - กำรจัดกำรธุรกิจดนตรี (Music Business Management) 
680229 - กำรจัดกำรสหกรณ์ (Co-Operative Management)  
680230 - กำรจัดกำรบริกำร (Service Management) 

  680231 - กำรจัดกำรกำรกีฬำ (Sports Management) 
 
มนุษยศาสตร์ 
 7101 - ภาษาไทย (Thai Language) 
  710101 - กำรศึกษำภำษำไทยในฐำนะภำษำแม่ (Thai Language) 
     - กำรศึกษำภำษำไทยตำมแนวภำษำศำสตร์ (Linguistic Study of Thai) 
    - ไวยำกรณ์ไทย/หลักภำษำไทย (Thai Grammar) 
  710102 - ภำษำถ่ินไทย (Thai Dialects) 

710103 - ภำษำกับสังคม /วัฒนธรรมไทย (Thai Language and Society /Culture) 
710104 - ภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Thai as a Foreign Language) 
710105 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore) 
710106 - กำรอ่ำนจำรึก (Thai Epigraphy) 
  - ภำษำไทยสมัยเก่ำ (Old Thai) 
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7102 - ภาษาเขมร (Cambodian Language) 
710201 - ภำษำเขมรในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Cambodian Language) 
    - ภำษำเขมรตำมแนวภำษำศำสตร์ (Linguistic Study of Khmer) 

  710202 - กำรแปลและล่ำม (Cambodian : Translation and Interpretation) 
710203 - คติชนวิทยำ (Cambodian Folklore) 
710204 - จำรึกภำษำเขมร (Cambodian Inscription) 
710205 - วรรณคดีเขมร (Cambodian Literature) 
710206 - ภำษำกับสังคม/วัฒนธรรมเขมร (Cambodian Language and Society /Culture) 

7103 - ภาษาลาว (Lao Language) 
710301 - ภำษำลำวในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Lao Language) 

  710302 - กำรแปลและล่ำม (Lao : Translation and Interpretation) 
710303 - วรรณคดีลำว (Lao Literature) 
710304 - คติชนวิทยำ (Lao Folklore) 
710305 - ภำษำกับสังคม/วัฒนธรรมลำว (Lao Language and Society /Culture) 

7104 - ภาษาอังกฤษ (English Language) 
710401 - ภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (English Language) 
710402 - กำรแปลและล่ำม (English : Translation and Interpretation) 
710403 - อังกฤษศึกษำ (English Studies) 

7105 - ภาษาฝรั่งเศส (French Language) 
710501 - ภำษำฝรั่งเศสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (French Language) 
710502 - กำรแปลและล่ำม (French : Translation and Interpretation) 
710503 - ฝรั่งเศสศึกษำ (French Studies) 

7106 - ภาษาเยอรมัน (German Language) 
710601 - ภำษำเยอรมันในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (German Language) 
710602 - กำรแปลและล่ำม (German : Translation and Interpretation) 
710603 - เยอรมันศึกษำ (German Studies) 
710604 - วรรณคดีเยอรมัน (German Literature) 
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7107 - ภาษาสเปน (Spanish Language) 
 710701 - ภำษำสเปนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Spanish Language) 

710702 - กำรแปลและล่ำม (Spanish : Translation and Interpretation) 
710703 - วรรณคดีสเปน (Spanish Literature) 
710704 - สเปนและละตินอเมริกันศึกษำ (Spanish and Latin American Studies) 

7108 - ภาษาอิตาเลียน (Italian Language) 
710801 - ภำษำอิตำเลียนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Italian Language) 
710802 - กำรแปลและล่ำม (Italian : Translation and Interpretation) 
710803 - อิตำเลียนศึกษำ (Italian Studies) 
710804 - วรรณคดีอิตำเลียน (Italian Literature) 

7109 - ภาษารัสเซีย (Russian Language) 
710901 - ภำษำรัสเซียในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Russian Language) 
710902 - กำรแปลและล่ำม (Russian : Translation and Interpretation) 
710903 - รัสเซียศึกษำ (Russian Studies) 
710904 - วรรณคดีรัสเซีย (Russian Literature) 

7110 - ภาษาโปรตุเกส (Portuguese Language) 
711001 - ภำษำโปรตุเกสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Portuguese Language) 
711002 - กำรแปลและล่ำม (Portuguese : Translation and Interpretation) 
711003 - โปรตุเกสศึกษำ (Portuguese Studies) 
711004 - วรรณคดีโปรตุเกส (Portuguese Literature) 

7111 - ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language) 
711101 - ภำษำญี่ปุ่นในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Japanese Language) 
711102 - กำรแปลและล่ำม (Japanese : Translation and Interpretation) 
711103 - ญี่ปุ่นศึกษำ (Japanese Studies) 

- คติชนวิทยำ (Japanese Folklore) 
711104 - วรรณคดีญี่ปุ่น (Japanese Literature) 

7112 - ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language) 
711201 - ภำษำบำลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language) 
711202 - วรรณคดีบำลี-สันสกฤต (Pali and Sanskrit Literature) 
711203 - พุทธศำสน์ศึกษำ (Buddhist Studies) 
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7113 - ภาษาเวียดนาม (Vietnamese Language) 
711301 - เวียดนำมในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Vietnamese Language) 
711302 - กำรแปลและล่ำม (Vietnamese : Translation and Interpretation) 
711303 - เวียดนำมศึกษำ (Vietnamese Studies) 

7114 - ภาษาเกาหลี (Korean Language) 
711401 - ภำษำเกำหลีในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Korean Language) 
711402 - กำรแปลและล่ำม (Korean : Translation and Interpretation) 
711403 - เกำหลีศึกษำ (Korean Studies) 

- คติชนวิทยำ (Korean Folklore) 
  - วรรณคดีเกำหลี (Korean Literature) 
  - ภำษำกับสังคม/วัฒนธรรมเกำหลี (Korean Language and  
    Society /Culture) 

7115 - ภาษาจีน (Chinese Language) 
711501 - ภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Chinese Language) 
711502 - กำรแปลและล่ำม (Chinese : Translation and Interpretation) 
711503 - จีนศึกษำ (Chinese Studies) 
  - คติชนวิทยำ (Chinese Folklore) 
711504 - วรรณคดีจีน (Chinese Literature) 

7116 - ภาษาอาหรับ (Arabic Language) 
711601 - ภำษำอำหรับในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Arabic Language) 
711602 - กำรแปลและล่ำม (Arabic : Translation and Interpretation) 
711603 - อำหรับศึกษำ (Arabic Studies) 
  - คติชนวิทยำ (Arabic Folklore) 
  - วรรณคดีอำหรับ (Arabic Literature) 

7117 - ภาษามาเลย์ (Malay Language) 
711701 - ภำษำมำเลย์ในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Malay Language) 
711702 - กำรแปลและล่ำม (Malay : Translation and Interpretation) 
711703 - มำเลย์ศึกษำ (Malay Studies) 
  - คติชนวิทยำ (Malay Folklore) 

   - วรรณคดีมำเลย์ (Malay Literature) 
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7118 - ภาษาฮินดี (Hindi Language) 
7201 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature) 

 720101 - วรรณคดีตะวันตก (Western World Literature) 
720102 - เพศสภำพศึกษำ หรือ เพศสถำนะศึกษำ (Gender Studies) 
720103 - วรรณคดีตะวันออก (Eastern World Literature) 
720104 - สตรีศึกษำ (Women’s Studies) 
720105 - วรรณคดีวิจำรณ์ (Literary Critique) หรือ วรรณคดีศึกษำ (Literary Studies) 

7202 - วรรณคดีอังกฤษ (English Literature) 
720201 - วรรณคดีอังกฤษ (Old and Contemporary English Literature) 
720202 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature) 
720203 - วรรณคดีอเมริกัน (American Literature) 

7203 - วรรณคดีฝรั่งเศส (French Literature) 
720301 - วรรณคดีฝรั่งเศส (Old and Contemporary French Literature) 
720302 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature) 

7204 - วรรณคดีไทย (Thai Literature) 
720401 - วรรณคดีร่วมสมัย (Contemporary Thai Literature) 

- วรรณคดีท้องถิ่น (Thai Local Literature)   
  - วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Literature and Society /Culture) 
  - วรรณคดีและภำษำ (Literature and Language) 
720402 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore) 
720403 - วรรณคดีสมัยเก่ำ (Old Thai Literature) 

- วรรณคดีท้องถิ่น (Thai Local Literature)   
  - วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Literature and Society /Culture) 
  - วรรณคดีและภำษำ (Literature and Language) 

7301 - ไทยศึกษา (Thai Studies) 
730101 - ชำติพันธุ์ศึกษำ (Ethnic Studies) 
730102 - อำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies) 
730103 - ชุมชนศึกษำ (Communities Studies) 
730104 - วัฒนธรรมศึกษำ (Culture Studies) 
730105 - ศิลปวัฒนธรรมไทย (Thai Culture Studies) 
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730106 - มำนุษยวิทยำ (Anthropology) 
730107 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore) 
730108 - สตรีศึกษำ (Women’s Studies) 
730109 - สยำมคดีศึกษำ (Siamese Studies) 

7302 - ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies) 
730201 - ชำติพันธุ์ศึกษำ (Ethnic Studies) 
730202 - อำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies) 
730203 - ชุมชนศึกษำ (Communities Studies) 

7303 - จีนศึกษา (Chinese Studies) 
730301 - ชำติพันธุ์ศึกษำ (Ethnic Studies) 
730302 - อำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies) 
730303 - ชุมชนศึกษำ (Communities Studies) 

7401 - ภาษาศาสตร์ (Linguistics) 
740101 - สัทศำสตร์และสัทวิทยำ (Phonetics and Phonology) 
740102 - วำกยสัมพันธ์และอรรถศำสตร์ (Syntax and Semantics) 
740103 - วัจนปฏิบัติศำสตร์และปริจเฉทวิเครำะห์ หรือ วัจนปฏิบัติศำสตร์และ 
     สัมพันธสำรวิเครำะห์ (Pragmatics and Discourse Analysis)  
740104 - ภำษำศำสตร์เชิงประวัติ (Historical Linguistics) 
740105 - ภำษำศำสตร์สังคม (Sociolinguistics) 
  - ภำษำถ่ิน หรือ ภำษำศำสตร์ภำษำถ่ิน (Dialectology) 
740106 - ภำษำศำสตร์จิตวิทยำและกำรรับรู้ภำษำ (Psycholinguistics and  

      Language Acquisition) 
740107 - ภำษำศำสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics) 
740108 - ภำษำศำสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) 
  - กำรบันทึกและอนุรักษ์ภำษำ (Language Documentation  

      and Conservation) 
  740109 - ภำษำศำสตร์ชำติพันธุ์ (Ethnolinguistics) 

   - ภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำ (Languages and Cultures  
     for Development) 
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7501 - ประวัติศาสตร์ (History) 
750101 - ประวัติศำสตร์ไทย (Thai History) 
750102 - ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Histories) 
750103 - ประวัติศำสตร์จีน (Chinese History) 
750104 - ประวัติศำสตร์ญี่ปุ่น (Japanese History) 
750105 - ประวัติศำสตร์ตะวันออกกลำง (Middle East History) 
750106 - ประวัติศำสตร์โลกมุสลิม (Islamic World History) 
750107 - ประวัติศำสตร์ยุโรป (European History)  

7601 - โบราณคดี (Archaeology) 
7701 - ศิลปะการละคร (Dramatic Arts) 

770101 - กำรเขียน กำรสร้ำงบท กำรแปลบทและกำรดัดแปลงบท (Playwriting) 
770102 - วรรณกรรมและกำรวิจำรณ์ละคร (Drama Literature and Criticism) 
770103 - ละครประยุกต์ ละครเยำวชน ละครในกำรศึกษำ (Contemporary Dramatic Arts) 

7801 - ศาสนา และเทววิทยา (Religion and Theology)  
780101 - พุทธศำสน์ศึกษำ (Buddhist Studies) 
780102 - อิสลำมศึกษำ (Islamic Studies) 
780103 - เทววิทยำ (Theology) 
780104 - ศำสนำศึกษำ (Religious Studies) 
780105 - คริสตศำสน์ศึกษำ (Christian Studies) 

7901 - การแปลและการล่าม (Translation and Interpretation) 
    790101 - กำรแปลศึกษำ (Translation Studies) 

       790102 - กำรล่ำมศึกษำ (Interpreting Studies) 
8001 - ปรัชญา (Philosophy) 

800101 - ปรัชญำตะวันตก (Western Philosophy) 
- จริยศำสตร์ (Ethics) 

   - อภิปรัชญำ (Metaphysics) 
   - ญำณวิทยำ (Epistemology) 
   - สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics) 
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800102 - ปรัชญำตะวันออก (Eastern Philosophy) 
- พุทธปรัชญำ (Buddhist Philosophy)  

   - จริยศำสตร์ (Ethics) 
   - อภิปรัชญำ (Metaphysics) 
   - ญำณวิทยำ (Epistemology) 

    - สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics) 
 

วิจิตรศิลป์ 
 8101 - ทัศนศิลป์ (Visual Arts) 
  810101 - จิตรกรรม (Painting) 
  810102 - ประติมำกรรม (Sculpture) 
  810103 - ภำพพิมพ์ (Graphic Arts) 
  810104 - ศิลปะไทย (Thai Arts) 
  810105 - ศิลปะสื่อผสม (Multimedia Arts) 
  810106 - ศิลปกำรจัดวำง (Installation Arts) 
  810107 - ศิลปกับสิ่งแวดล้อม (Environment Arts) 
  810108 - ภูมิทัศนศิลป์ (Land Arts) 
  810109 - ดิจิทัลอำร์ต (Digital Arts) 
  810110 - คอมพิวเตอร์อำร์ต (Computer Arts) 
  810111 - ภำพยนตร์ (Cinema Arts) 
  810112 - ภำพถ่ำย (Photo Arts) 

810113 - ศิลปะภำพถ่ำย (Photo Arts) 
810114 - ศิลปะกำรถ่ำยภำพ (Photography Arts) 

   810115 - ศิลปะชุมชน (Community Arts) 
   810116 - ศิลปะวีดิทัศน์ (Video Arts) 
   810117 - ทฤษฎีศิลป์  (Art Theory) 

  8102 - นฤมิตศิลป์ (Creative Arts) 
  810201 - เรขศิลป์ (Graphic Design) 
  810202 - แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion & Textile) 
  810203 - มัณฑณศิลป์ (Decorative Arts) 

810204 - หัตถศิลป์ (Craftsmanship Arts) 
  810205 - นิทรรศกำรศิลป์ (Art Exhibition) 
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  8103 - โสตศิลป์ หรือ คีตศิลป์ หรือ ดุริยางคศิลป์ (Music) 
810301 - คีตศิลป์ไทย (Thai Vocal Music) 

  810302 - ดนตรีไทย หรือ ดุริยำงคศิลป์ไทย (Thai Music) 
  810303 - ดนตรีสำกล หรือ ดุริยำงคศิลป์ตะวันตก (Western Music) 
  810304 - ดนตรีไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Music) 
  810305 - ดนตรีสื่อผสม (Multimedia Music) 
  810306 - ดนตรีพื้นบ้ำน (Folk Music) 
    810307 - ดนตรีวิทยำ (Musicology) 
   810308 - ดนตรีบ ำบัด (Music Therapy) 
        810309 - ดนตรีชำติพันธุ์วิทยำ (Ethnomusicology) 
   810310 - กำรสอนดนตรี (Music Pedagogy) 

 8104 - นาฏศิลป์ (Dance) หรือ ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 
  810401 - นำฏศิลป์สำกล หรือ นำฏศิลป์ตะวันตก (Western Dance) 
  810402 - นำฏศิลป์ตะวันออก (Eastern Dance) 

810403 - นำฏศิลป์ไทย (Thai Dance) 
810404 - นำฏศิลป์พื้นบ้ำน (Folk Dance) 

  810405 - ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย (Contemporary Performing Arts) 
  810406 - ศิลปะกำรแสดงข้ำมสื่อ (Transmedia Performing Arts) 
  810407 - ศิลปะกำรแสดงผสมสื่อ (Multimedia Performing Arts)   
   810408 - ศิลปะกำรละคร (Theatre Arts) 
  810409 - กำรออกแบบเพ่ือกำรแสดง (Theatre Design) 
  810410 - กำรแสดงและก ำกับกำรแสดง (Acting and Directing) 
  810411 - เพลงและดนตรีเพื่อกำรแสดง (Music and Sound for Theatre) 
  810412 - กำรแสดงละครประยุกต์ ละครเยำวชน ละครในกำรศึกษำ (Applied Theatre) 
    810413 - นำฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) 
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ประยุกต์ศิลป์ 
 8501 - ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) 
   850101 - แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion and Textile)   
  850102 - เครื่องลงรัก (Lacquer Work)   
   850103 - ศิลป์ประดิษฐ์ (Creative Arts)   
   8502 - ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Design) 
  850201 - ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 
  850202 - ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผำ (Ceramic Design) 
  850203. - ออกแบบเซรำมิกส์ (Ceramic Design) 
  850204 - ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) 

850205 - ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design) 
 8503 - ออกแบบพาณิชยศิลป์ (Commercial Design) 
  850301 - ออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) 
  850302 - ออกแบบเลขศิลป์ (Graphic Design) 
  850303 - ออกแบบสื่อโฆษณำภำพยนตร์ (Cinema Media Design) 

850304 - ออกแบบสื่อสำร (Communication Design) 
 8504 - ออกแบบตกแต่ง (Design) 
  850401 - ออกแบบตกแต่งภำยใน (Interior Design) 
  850402 - ออกแบบตกแต่งภำยนอก (Exterior Design) 
  850403 - ออกแบบตกแต่งสถำปัตยกรรมภำยใน (Interior Architecture Design) 
  850404 - ออกแบบจัดสวน (Garden Design) 
 8505 - ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History of Arts) 
 
ภูมิภาคศึกษา - Regional Studies * 
  9101 - เอเชียศึกษา (Asian Studies) 
 9102 - อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 
 9103 - ยุโรปศึกษา (European Studies) 
 9104 - อัฟริกาศึกษา (African Studies) 
 9105 - ลาตินอเมริกาศึกษา (Latin American Studies) 
  9106 - เอเชียตะวันออกศึกษา (East Asian Studies)  
 

 *  หมำยถึง  ภูมิภำคระหว่ำงประเทศ 
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พื้นที่ศึกษา - Area Studies 
 9121 - จีนศึกษา (Chinese Studies) 
 9122 - เกาหลีศึกษา (Korean Studies) 
 9123 - ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies) 
 9124 - เขมรศึกษา (Khmer Studies) 
 9125 - อเมริกาศึกษา (American Studies) 
  9126 - อินเดียศึกษา (Indian Studies) 
 
ชาติพันธุ์ศึกษา - Ethnic Group Studies  
 9141 - มุสลิมศึกษา (Muslim Studies) 
 9142 - อาหรับศึกษา (Arabian Studies) 
 
อ่ืนๆ 
 9151 - การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Hotel and Tourism) 
   915101 - กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management) 
   915102 - กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (Tourism Management) 
   915103 - กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและกำรขนส่ง (Transportation and Tourism  
      Destination Development) 
   915104 - กำรจัดกำรโรงแรม (Hotel Management) 
 9156 - คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) 
   915601 - อำหำรและโภชนำกำร (Food and Nutrition) 
   915602 - กำรออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้ำ (Garment Design and Dressmaking) 
   915603 - ศิลป์ประดิษฐ์ (Creative Arts)    
 9161 - การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration) 
 9162 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
 9163 - สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (Human Rights and Peace Studies) 
        916301 - สันติศึกษำ (Peace Studies) 
        916302 - สิทธิมนุษชน (Human Rights) 
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  9164 - วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) 
   916401 - พิพิธภัณฑ์ศึกษำและกำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรม (Museum Studies and  
      Cultural Heritage Management) 

916402 - ภำพยนตร์ศึกษำและสื่อศึกษำ (Movies and Media Studies) 
        916403 - พหุวัฒนธรรมศึกษำ (Multicultural Studies) 
   916404 - วัฒนธรรมสุขภำพ (Culture and Health)   
        916405 - ภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำ (Language and Culture for  
      Development)   

916406 - กำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม (Intercultural Communication)    
916407 - วัฒนธรรมจีน (Chinese Culture)   
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คณะกรรมการจัดทำเอกสาร 

ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  รักษาการอธิการบดี 

อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ 
 

ผู้เรียบเรียงเนื้อหา 

อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

นางยุพารัตน์ รังสีสกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ออกแบบปก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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