
 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   
และศาสตราจารย์  เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ  รวมทั้ง
ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นําความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ  ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓ )   และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ  ทั้งนี้  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดหลักเกณฑ์
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้  
แต่ต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกลางที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  ๑.๒ ประกาศ  ก .พ .อ .   เ ร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

  ๑.๓ ประกาศ  ก .พ .อ .   เ ร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ๑.๔ ประกาศ  ก .พ .อ .   เ ร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ๑.๕ ประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
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  ๑.๖ ประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงปี  นับตั้งแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ  ๒/๑  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่ง  
ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

หมวด  ๑ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 

ข้อ ๓ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
  ๓.๑ ประธานกรรมการ  ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   

ที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
  ๓.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  

โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   
ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้น ๆ   
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน   

การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  
ที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ตามวิธีการที่กําหนดในข้อ  ๖  ถึงข้อ  ๑๐ 

ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ   
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่กําหนดในประกาศนี้และเอกสารแนบท้าย 

การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระทําได้  ๒  วิธี  คือ  การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ  และการแต่งตั้ง  
โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําผู้ใดให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๕.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   
     ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ดํารงตําแหน่งอาจารย์  และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี  หรือ   
     ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ดํารงตําแหน่งอาจารย์  และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  หรือ   
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     ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง
ดํารงตําแหน่งอาจารย์  และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน   
ที่กําหนดโดยสถาบันนั้น ๆ   

     ในกรณีที่ผู้ขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ  
ในสถาบันอุดมศึกษาที่  ก.พ.อ.  รับรอง  และได้สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 
สามหน่วยกิตระบบทวิภาค  หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอ   
ขอกําหนดตําแหน่งมาแล้ว  อาจนําระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอน   
หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมคํานวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ทําการสอน 

     ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพิ่ม  ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับ
วุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน  เพื่อขอแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาท่ีกําหนด   
ไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

   ๕.๑.๒ ผลการสอน  ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล 
ที่จําเป็นทุก ๆ  ด้าน  โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  
และสามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด  ทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
หรือศาสตราจารย์  แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้สูงขึ้นตามระดับตําแหน่งที่ประเมินได้ 

     ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  
ของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  และมีความชํานาญในการสอน
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  สําหรับกรณีที่   
ผู้ขอได้ทําการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน  จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน   
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน  แล้วแต่กรณี  ซึ่งรวมกันได้   
ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบ   
การสอนมาแล้ว  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กําหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันตามข้อ  ๕  แนวทางการประเมินผลการสอน   
ในเอกสารแนบท้าย 

   ๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี  และมี
ปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย  ๒  เร่ือง  หรือ 
     (๒) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   

๑  รายการ  หรือ 
     (๓) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ๑  เร่ือง  

หรือ   
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     (๔) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  และตําราหรือหนังสือ  ๑  เล่ม   
     สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์นั้น  ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม   
หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก  แทนงานวิจัย  ตาม  (๒) - (๔)  ได้ 

     การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ   ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระทํามิได้   
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเร่ืองเดิม  จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมเท่านั้น 

     ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ  โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  ๆ  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
ตามเอกสารแนบท้าย 

   ๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 

     (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  ไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตน  โดยไม่อ้างอิง
ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

     (๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงาน 
ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า   

     (๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ  
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน   

     (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ 
เป็นเกณฑ์  ปราศจากอคติ  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย  
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว  หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบ  โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

     (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
     (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทําการวิจัยในคน  

หรือสัตว์  ผู้ขอตําแหน่งจะต้องย่ืนหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
สถาบันที่มีการดําเนินการ 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  ๕.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
   ๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ผู้ขอต้องดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
   ๕.๒.๒ ผลการสอน  ให้นําความในข้อ  ๕.๑.๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่ต้อง

มีความชํานาญพิเศษในการสอน   
   ๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ  ได้  ๒  วิธี  

ดังนี้   
     วิธีที่  ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี  

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ผลงานวิจัย  ๒  เร่ือง  หรือ 
     (๒) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   

๑  รายการ   
     หรือ 
     (๓) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ๑  เร่ือง   
     และ 
     (๔) ตํารา  หรือ  หนังสือ  ๑  เล่ม 
     วิธีที่  ๒  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ  

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
     (๑) ผลงานวิจัยอย่างน้อย  ๓  เร่ือง  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  อย่างน้อย  

๒  เร่ือง  และมีคุณภาพดี  ๑  เร่ือง  หรือ   
     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง  และผลงาน

ทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี  หรือ   
     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง  และผลงาน

วิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี   
     สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์  โดยวิธีที่  ๒  นั้น  ผู้ขออาจใช้ตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก  อย่างน้อย  ๒  เล่ม  
และมีคุณภาพดี  ๑  เล่ม  แทนผลงานตาม  (๑) - (๓)  ได้   

     การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ   ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระทํามิได้   
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเร่ืองเดิม  จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมเท่านั้น   



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ 
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเดิม  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน   
ตามเอกสารแนบท้าย   

   ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔ 

  ๕.๓ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์   
   ๕.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ผู้ขอต้องดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
   ๕.๓.๒ ผลการสอน  ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ใน

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา   
   ๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
     วิธีที่  ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก  

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
     (๑) ผลงานวิจัย  ๕  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 
     (๒) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมด  
อย่างน้อย  ๕  เร่ือง   

     และ   
     (๓) ตํารา  หรือ  หนังสือ  ๑  เล่ม   
     วิธีที่  ๒  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น  

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
     (๑) ผลงานวิจัย  ๕  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ   
     (๒) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง
ได้รับการเผยแพร่  ในระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือผลงานวิชาการ  รับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย  ๕  เร่ือง 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้   

     วิธีที่  ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก  
และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

     (๑) ผลงานวิจัย  ๒  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  หรือ   

     (๒) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  และผลงาน 
ทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย  ๒  เร่ือง   

     และ   
     (๓) ตํารา  หรือ  หนังสือ  ๒  เล่ม   
     วิธีที่  ๒  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น  

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
     (๑) ผลงานวิจัย  ๓  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  หรือ 
     (๒) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  หรือ  ตําราหรือ
หนังสือ  ๑  เล่ม  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย  ๓  เร่ือง  หรือ   

     (๓) ตํารา  หรือ  หนังสือ  ๓  เล่ม   
     การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ  ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระทํา
มิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเร่ืองเดิม  จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมเท่านั้น   

     ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ 
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเดิม  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
ตามเอกสารแนบท้าย   

   ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔ 
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ข้อ ๖ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

  ๖.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์   
   ๖.๑.๑ ให้คณะวิชาเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย   

   ๖.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน  
โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม   

   ๖.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
ในสาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

     (๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

     (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามถึงห้าคน   
   การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  กําหนด
สําหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ  หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับผลงานที่เสนอขอ  โดยต้องเป็น 
บุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้น  
รวมทั้ งมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํ ากว่าตําแหน่งที่ เสนอขอ  และกําหนดให้ต้องมีการประชุม 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด   
และให้การดําเนนิการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน   

   ในกรณีที่ มีเหตุผลหรือความจําเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้ง  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  กําหนดได้  ให้ขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.   
เป็นราย ๆ  ไป   

   ทั้งนี้  เกณฑ์การตัดสนิของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก   
   ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ 

ทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และรองศาสตราจารย์  ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนดนั้น  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดยกเว้น
การประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน  โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการก็ได้   
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   ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  สภาสถาบันอุดมศึกษา 
อาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ทําหน้าที่เป็นกรรมการ  

   ๖.๑.๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๖.๑.๓  แล้ว  ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ
และให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งตั้ง  และแจ้งให้  ก.พ.อ.  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ออกคําสั่ง
แต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
ทั้งนี้  ก.พ.อ.  จะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  รวมทั้งสาระ 
และความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ  และแจ้งผลการพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษา  
ทราบต่อไป  และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้น   

   คําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของตําแหน่ง 
ทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 

  ๖.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
   ๖.๒.๑ ให้นําความในข้อ  ๖.๑.๑  และ  ๖.๑.๓  มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง 

ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม  แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด   

   ๖.๒.๒ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น  
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา   

   ๖.๒.๓ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้เสนอ  ก.พ.อ.   
ให้ความเห็น  เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความ 
กราบบังคมทูล  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด   

ข้อ ๗ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือ  

รองศาสตราจารย์  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นก็ได้  เช่น  การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ยังไม่ครบระยะเวลาที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจํา 
ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน 
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  การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๗.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อยห้าคน  
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุม 
ให้ถือเสียงข้างมาก  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก   

  ๗.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ดําเนินการ   

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจํ านวนอย่างน้อยห้าคน   พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการ   
ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

  ๗.๓ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ดําเนินการ   

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจํ านวนอย่างน้อยห้าคน   พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง  
ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น 

ข้อ ๘ แบบคําขอฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๓)  แบบเสนอแต่งตั้งฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๔)   
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ  
ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ  และอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่  
ก.พ.อ.  กําหนด 

ข้อ ๙ กรณีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับ   
ที่ได้เคยขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการมาแล้ว  หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่ เคยเสนอ   
เพื่อพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน  มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  อีกคร้ังหนึ่ง  
ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่  ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ใช้ผลการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น  โดยไม่ต้องพิจารณาผลงาน  ทางวิชาการนั้นใหม่อีก  
เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ 
ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป  ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการ 
โดยชัดแจ้งด้วย 



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๒ 
การลงโทษ 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ   
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเก่ียวข้อง   
กับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ  ดังตอ่ไปนี้ 

  ๑๐.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ
มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  หรือนําผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  ไปใช้ 
ในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง  หรือนําผลงาน 
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  หรือคัดลอกข้อความใด ๆ   
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่า
เป็นผลงานใหม่  หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน  เพื่อก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้อื่น  และกระทําการใด ๆ  ที่เบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตาม
ความเป็นจริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้งดการพิจารณาการขอตําแหน่งทางวิชาการในคร้ังนั้น  
และดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ  ไป  และห้าม
ผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสิบปี  นับตั้งแต่วันที่
สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ 

  ๑๐.๒ กรณีที่ ได้ รับการพิจารณาอนุมัติ ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไปแล้ว   
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ   
คร้ังนั้น  เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนําเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้  โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  
หรือนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  หรือคัดลอก
ข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่จะทํา
ให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน   
เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  และกระทําการใด ๆ  ที่เบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และ 
รองศาสตราจารย์  สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นต่อ  ก.พ.อ.  
เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ถอดถอน  และดําเนินการทางวินัย 
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ  ไป  และห้ามผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสิบปี  นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษา 
มีมติให้ถอดถอน  หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ถอดถอน  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๓ 
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๑ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด   
ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  และสามารถเสนอขอทบทวน   
ผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน  และการขอทบทวนดังกล่าว  
แต่ละครั้งให้ย่ืนเร่ืองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ   

ภายใต้บังคับข้อ  ๖.๑.๔  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเร่ืองการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้ว  ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา  เม่ือคณะกรรมการ  
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย  และ   
ให้คําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ดําเนินการดังนี้   
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาคร้ังที่หนึ่ง   
 (ก) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
 (ข) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ  ให้มีมติรับไว้พิจารณา   

โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น 

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาคร้ังที่สอง 
 (ก) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจง  ข้อโต้แย้ง 

โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากคร้ังที่หนึ่ง  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
 (ข) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมจาก

การขอทบทวนคร้ังที่หนึ่ง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  จากท่ีแต่งตั้งไว้เดิม  จํานวนสองถึงสามคน   
เพื่อพิจารณาคําชี้แจง  ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ  ทั้งนี้  ให้ประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม
ทําหน้าที่เป็นประธาน 

ข้อ ๑๓ กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ   
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  ให้สถาบันอุดมศึกษาจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ
สําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มนั้นด้วย   
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ข้อ ๑๔ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ  
ที่ย่ืนไว้เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  หากผู้ขอมีผลงาน
ทางวิชาการใหม่เพิ่มเติม  หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม  กรณีนี้จะต้องดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการใหม่  และให้ถือว่าวันที่ย่ืนผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ย่ืนขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวัน
เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการใหม่ 

  ภายใต้บังคับข้อ  ๖.๑.๔.  กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้คําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๕ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา   
ได้รับเร่ืองไว้แล้วและอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการพิจารณา
กําหนดตําแหน่ง  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
และ  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ต่อไปจนแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  สภาสถาบันอุดมศึกษา  จะแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ได้ไม่ก่อนวันที่ประกาศ  
ก.พ.อ.  ฉบับนั้น ๆ  มีผลบังคับใช้ 

ข้อ ๑๖ มิให้นําความในข้อ  ๓  (๓.๑)  มาใช้บังคับกับสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งไม่มีกรรมการสภา
สถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับจนกว่า 
จะมีการแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



- ๑ - 
 

ก.พ.อ. ๐๓ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 
------------------------------ 

๑. แบบคาํขอรบัการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวตัสิว่นตวัและผลงานทางวชิาการ 
เพือ่ขอดาํรงตําแหน่ง............................................ 

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 
โดยวธิ.ี......................... 

ในสาขาวชิา ............................................................ 
(เชีย่วชาญ..............................................................) 

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

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

 
๑.  ประวตัสิว่นตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 
     ๑.๒ อาย ุ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคุณวุฒสิงูสดุ
ตามลาํดบั และกรณสีาํเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณทีีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรือ่ง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่าํเป็นสว่นของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
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๒. ประวตักิารรบัราชการ 
     ๒.๑ ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่ง......................................................    รบัเงนิเดอืน........................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งอาจารย ์เมือ่วนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา.............. 
           เมือ่วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา................ 
           เมือ่วนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. .......    

 (ในกรณทีีเ่คยบรรจุเขา้รบัราชการในตําแหน่งอื่น หรอืเคยดาํรงตําแหน่งอาจารยป์ระจาํ/อาจารย์
พเิศษในสงักดัอื่น ใหร้ะบุตาํแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่าํรงตําแหน่งนัน้ดว้ย) 

           อายุราชการ ...... ปี ........ เดอืน    

     ๒.๕ ตําแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่าํโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัวา่ปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีท่าํการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สีว่นรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
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๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
 ๔.๑.๑  ผลงานวจิยั 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  (กรณงีานวจิยัทีม่ลีกัษณะเป็นงานทีเ่กีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนั หรอืงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ               
หรอืงานวจิยัทีด่าํเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง โปรดระบุวา่งานวจิยัตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็นงานวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งใด 
หรอืมคีวามเกีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนัอยา่งไร และผูข้อเป็นผูด้าํเนินการหลกัในงานวจิยัเรือ่งใด                                  
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด) 
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  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๑.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด) 
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๔.๑.๔ ตํารา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                  
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุวา่อยูใ่นฐานขอ้มลูใด ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.)   

(ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย ์
 ๔.๒.๑ ผลงานวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด) 
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  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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



- ๗ - 
 

๔.๒.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๒.๔  ตําราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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



- ๘ - 
 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                  
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร               
ทางวชิาการใหร้ะบุวา่อยูใ่นฐานขอ้มลูใด ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.)   

(ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย)      

    ๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตําแหน่งศาสตราจารย ์  
 ๔.๓.๑ ผลงานวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด) 
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๔.๓.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้
หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้
หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้
หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๓.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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



- ๑๐ - 
 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๓.๔ ตําราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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



- ๑๑ - 
 

  (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                  
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุวา่อยูใ่นฐานขอ้มลูใด ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.)   

(ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 
ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

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

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

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



- ๑๒ - 
 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง...................................... 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

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

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

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

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย/์
ศาสตราจารย)์..  แลว้เหน็วา่ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)... ตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด 
 
 
 

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

(...................................................) 
ตําแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเทา่.. 

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

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ นาย/นาง/นางสาว....................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ...(เขา้ขา่ย/ ไมเ่ขา้ขา่ย)...ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง...(ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์... 
 
 
 

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

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

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

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



- ๑๓ - 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ........(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)........  
ไดป้ระเมนิผลการสอนรหสัวชิา......................รายวชิา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................แลว้เหน็วา่ บุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวาม....(ชาํนาญ/ชาํนาญพเิศษ/
เชีย่วชาญ).......ในการสอน  มคีุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภาสถาบนักาํหนด 

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

ส่วนท่ี ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือทาํหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา...................................................ในการประชุมครัง้ที.่......../.............           
เมือ่วนัที.่............................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ขอกาํหนดตําแหน่งเป็น..(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์....ในสาขาวชิา..............
แลว้เหน็วา่ 
  ๑) งานวจิยั............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๑.๑).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......             
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......           
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น............รายการ  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่
ก.พ.อ.กาํหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......               
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......                    
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
  ๓) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. 
กาํหนด .........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......                  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......               
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนงัสอื............เล่ม  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด.........เล่ม 
ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......                 
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 



- ๑๕ - 
 

   ๔.๒).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......                 
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
  ๕) บทความทางวชิาการ............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กําหนด
........เรื่อง ไดแ้ก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......                  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......              
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

(ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุวา่อยูใ่นฐานขอ้มลูใด ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.) 

(กรณคีณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการฯ พจิารณาแลว้เหน็วา่
งานวจิยัดงักล่าวเป็นงานวจิยัทีม่ลีกัษณะเป็นงานทีเ่กีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนั หรอืงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ                 
หรอืงานวจิยัทีด่าํเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง  โปรดระบุวา่งานวจิยัตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็นงานวจิยั
เกีย่วกบัเรือ่งใด  หรอืมคีวามเกีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนัอยา่งไร  มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การนําไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

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

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ
        เพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

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



- ๑๖ - 
 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั).... ในการประชุม         
ครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม
และจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็วา่..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น/ผลงาน
วชิาการรบัใชส้งัคม/ตํารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.
กาํหนด  และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด จงึเหน็...
(สมควร/ไมส่มควร)...ใหก้าํหนดตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.................................... เป็นตําแหน่ง..........                  
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์... ในสาขาวชิา.............................. และใหนํ้าเสนอ
ทีป่ระชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
 
 



- ๑๗ - 
 

ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบนัอดุมศึกษา    
 
  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั.............................. ในการประชุมครัง้ที.่.../......... เมื่อวนัที.่.. 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไมอ่นุมตั)ิ.... 

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว................................ใหด้าํรงตาํแหน่ง (ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์ ในสาขาวชิา........................................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่.....................       
ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบรูณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพ์
เผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....)    

๒. (สาํหรบัตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย)์  ใหอ้ธกิารบดอีอกคาํสัง่แต่งตัง้
บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑  และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีอ่อกคาํสัง่แต่งตัง้ พรอ้มสง่สาํเนา
คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ              
ทางวชิาการ และแบบคาํขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สาํหรบัตําแหน่งศาสตราจารย)์  ใหเ้สนอ ก.พ.อ. ใหค้วามเหน็เพือ่เสนอรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงศกึษาธกิารเพือ่นําเสนอนายกรฐัมนตรนํีาความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 
แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ใหด้าํรงตําแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา.............            
ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบรูณ์/ 
ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....) พรอ้มสง่สาํเนาคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ  
เพื่อทาํหน้าที่ประเมนิผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ                                  
ผลการประเมนิผลงานทางวชิาการ   ผลงานทางวชิาการ  และแบบคาํขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

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

            ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
 

 
 
 
 
 
 

 



 - ๑๘ - 
 

   ก.พ.อ. ๐๔ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่ง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

๒. แบบเสนอแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการโดยผูบ้งัคบับญัชา   

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวตัสิว่นตวัและผลงานทางวชิาการ 
เพือ่แต่งตัง้ดาํรงตําแหน่ง............................................ 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

โดยวธิ.ี......................... 
ในสาขาวชิา ............................................................ 
(เชีย่วชาญ..............................................................) 

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

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

 
๑.  ประวตัสิว่นตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 
     ๑.๒ อาย ุ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคุณวุฒสิงูสดุ
ตามลาํดบั และกรณสีาํเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 

         (ในกรณทีีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรือ่ง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่าํเป็นสว่นของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 

 
 
 



 - ๑๙ - 
 

๒. ประวตักิารรบัราชการ 
     ๒.๑ ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่ง.......................................................    รบัเงนิเดอืน ........................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งอาจารย ์เมือ่วนัที.่.............เดอืน.........................พ.ศ. ................. 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา............... 
           เมือ่วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ......... 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา.................. 
           เมือ่วนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. ........... 

  (ในกรณทีีเ่คยบรรจุเขา้รบัราชการในตําแหน่งอื่น หรอืเคยดาํรงตําแหน่งอาจารยป์ระจาํ/อาจารยพ์เิศษ             
ในสงักดัอื่น ใหร้ะบุตําแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่าํรงตําแหน่งนัน้ดว้ย) 

           อายุราชการ ...... ปี ........ เดอืน    

๒.๕ ตําแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่าํโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัวา่ปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีท่าํการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สีว่นรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 



 - ๒๐ - 
 

๔. ผลงานทางวชิาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
 ๔.๑.๑  ผลงานวจิยั 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
   ไ ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด) 

 (กรณงีานวจิยัทีม่ลีกัษณะเป็นงานทีเ่กีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนั หรอืงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ  
หรอืงานวจิยัทีด่าํเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง โปรดระบุวา่งานวจิยัตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็นงานวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งใด 
หรอืมคีวามเกีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนัอยา่งไร และผูข้อเป็นผูด้าํเนินการหลกัในงานวจิยัเรือ่งใด                             
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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



 - ๒๑ - 
 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

๔.๑.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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



 - ๒๒ - 
 

๔.๑.๔ ตํารา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                  
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสารทาง
วชิาการใหร้ะบุวา่อยูใ่นฐานขอ้มลูใด ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.)   

(ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย ์
 ๔.๒.๑ ผลงานวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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



 - ๒๓ - 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด) 

  ๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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



 - ๒๔ - 
 

๔.๒.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๒.๔ ตําราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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



 - ๒๕ - 
 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                  
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุวา่อยูใ่นฐานขอ้มลูใด ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.)   

(ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตําแหน่งศาสตราจารย ์  
 ๔.๓.๑ ผลงานวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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



 - ๒๖ - 
 

๔.๓.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง          
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง              
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๓.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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



 - ๒๗ - 
 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

 ๔.๓.๔ ตําราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

  (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                  
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุวา่อยูใ่นฐานขอ้มลูใด ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.)   

(ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 
 
 



 - ๒๘ - 
 

  ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 

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

                 ตําแหน่ง...ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดหีรอืเทยีบเทา่... 

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

 

  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.........................................ตําแหน่ง....................................
ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งเป็น.......................ในสาขาวชิา............................ 
 
 
 

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

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

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



 - ๒๙ - 
 

 
ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ........(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)........  
ไดป้ระเมนิผลการสอนรหสัวชิา......................รายวชิา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................แลว้เหน็วา่ บุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวาม....(ชาํนาญ/ชาํนาญพเิศษ/
เชีย่วชาญ).......ในการสอน  มคีุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภาสถาบนักาํหนด 
 
 
 

       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๓๐ - 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือทาํหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา..................................................ในการประชุมครัง้ที.่......../.............           
เมือ่วนัที.่............................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว....................
ซึง่ขอกาํหนดตําแหน่งเป็น..(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์...ในสาขาวชิา................       
แลว้เหน็วา่ 
  ๑) งานวจิยั............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กําหนด.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๑.๑).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......             
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......           
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น............รายการ  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่
ก.พ.อ.กาํหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......               
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......                    
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 

๓) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. 
กาํหนด .........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......                  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......               
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนงัสอื............เล่ม  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด.........เล่ม 
ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......                 
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 



 - ๓๑ - 
 

   ๔.๒).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......                 
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
  ๕) บทความทางวชิาการ............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กําหนด
........เรื่อง ไดแ้ก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......                  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......              
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุวา่อยูใ่นฐานขอ้มลูใด ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.) 

(กรณคีณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการฯ พจิารณาแลว้เหน็วา่
งานวจิยัดงักล่าวเป็นงานวจิยัทีม่ลีกัษณะเป็นงานทีเ่กีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนั หรอืงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ                 
หรอืงานวจิยัทีด่าํเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง  โปรดระบุวา่งานวจิยัตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็นงานวจิยั
เกีย่วกบัเรือ่งใด  หรอืมคีวามเกีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนัอยา่งไร  มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การนําไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

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

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ......... 
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ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั).... ในการประชุม         
ครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม
และจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็วา่..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น/ผลงาน
วชิาการรบัใชส้งัคม/ตํารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.
กาํหนด  และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด จงึเหน็...
(สมควร/ไมส่มควร)...ใหก้าํหนดตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.................................... เป็นตําแหน่ง..........                  
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์... ในสาขาวชิา.............................. และใหนํ้าเสนอ
ทีป่ระชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 
                  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................................ใหด้าํรงตาํแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย/์     
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์ ในสาขาวชิา........................................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่...................   
ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบรูณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพ์
เผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....)....     

๒. (สาํหรบัตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย)์  ใหอ้ธกิารบดอีอกคาํสัง่แต่งตัง้
บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑  และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีอ่อกคาํสัง่แต่งตัง้ พรอ้มสง่สาํเนา
คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวชิาการ และแบบเสนอแต่งตัง้ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  

    (สาํหรบัตําแหน่งศาสตราจารย)์  ใหเ้สนอ ก.พ.อ. ใหค้วามเหน็เพื่อเสนอรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงศกึษาธกิารเพือ่นําเสนอนายกรฐัมนตรนํีาความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 
แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ใหด้าํรงตําแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา..............              
ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบรูณ์/ 
ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....) พรอ้มสง่สาํเนาคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 
เพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ                               
ผลการประเมนิผลงาน ทางวชิาการ   ผลงานทางวชิาการ  และแบบเสนอแต่งตัง้ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
 
 

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

            ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

๓. ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
  ๓.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตอ้งเป็นงานทีผู่ข้อตอ้งเป็นเจา้ของและเป็น
ผูด้าํเนินการเอง     
  ๓.๒ ถา้เป็นงานทีผู่ข้อมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการ ตอ้งมลีกัษณะดงัน้ี 
   ๓.๒.๑. ผลงานทางวชิาการทีม่ใิชผ่ลงานวจิยั ผูข้อจะตอ้งมสีว่นรว่มไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๕๐ 
และตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกัในเรือ่งนัน้  
    ๓.๒.๒. สาํหรบัการมสีว่นรว่มในผลงานวจิยั ตอ้งมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี  
              (๑) ผูข้อมสีว่นรว่มในผลงานวจิยัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ  ๕๐  
     (๒) ผูข้อเป็นผูด้าํเนินการหลกั และมผีลงานวจิยัเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนั 
ซึง่แสดงปรมิาณผลงานวจิยั รวมกนัแลว้เทยีบไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ ๕๐ ของผลงานวจิยั ๑ เรือ่ง 
   (๓) ในกรณผีลงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ  RESEARCH  PROGRAM  ผูข้อ
จะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกัในบางโครงการ (ของชุดโครงการนัน้) อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง และมปีรมิาณผลงาน 
รวมแลว้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๕๐ 
     (๔) ในกรณงีานวจิยัทีด่าํเนินการเป็นชุดต่อเน่ืองกนั ผูข้อจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการ
หลกัและมปีรมิาณผลงานรวมแลว้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๕๐ 
              ผูด้าํเนินการหลกั (Corresponding author) หมายถงึ บุคคลทีม่บีทบาท และ 
ความรบัผดิชอบสาํคญัในการออกแบบการวจิยั (Research Design) การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) 
และการสรปุผลการวจิยัและใหข้อ้เสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) รวมทัง้  
เป็นผูด้าํเนินการหลกัในการเผยแพรผ่ลงานดงักล่าว 
   ทัง้น้ี ผลงานวจิยัแต่ละเรือ่งควรมผีูด้าํเนินการหลกั (Corresponding author)  
ไดเ้พยีงคนเดยีว เวน้แต่กรณอีื่นตามที ่ก.พ.อ. กาํหนด  
       ๓.๓ การลงนามรบัรองการมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการ หากมกีารเสนอผลงานทางวชิาการ 
ทีม่ผีูร้ว่มงานหลายคนจะตอ้งใหผู้ร้ว่มงานทุกคนลงนามรบัรองวา่ แต่ละคนมสีว่นรว่มในผลงานเรือ่งนัน้ 
รอ้ยละเทา่ใด รวมทัง้ระบุบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในผลงานนัน้ ทัง้น้ี หากไมส่ามารถตดิต่อ
ผูร้ว่มงานใหล้งนามรบัรองไดค้รบทุกคนใหด้าํเนินการดงัน้ี 
        (๑) กรณีทีไ่มส่ามารถตดิต่อผูร้ว่มงานทุกคนใหล้งนามรบัรองได ้ใหร้ะบุจาํนวนผูร้ว่มงานทุกคน
และใหถ้อืวา่ผูร้ว่มงานทุกคนมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการเทา่เทยีมกนั   
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        (๒) กรณีผูร้ว่มงานบางคนไมส่ามารถลงนามรบัรองการมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการได ้ 
ใหม้กีารลงนามรบัรองโดยหวัหน้าภาควชิาหรอืคณบด ีและผูข้อเป็นอยา่งน้อย พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผล 
ความจาํเป็นทีผู่น้ัน้ไมส่ามารถลงนามได ้หรอืเหตุผลทีไ่มส่ามารถระบุการมสีว่นรว่มของผูน้ัน้ใหช้ดัเจน 
เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย ทัง้น้ี ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ
และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเป็นผูพ้จิารณาเหตุผลความจาํเป็นดงักล่าว 
         การลงนามรบัรองการมสีว่นรว่มในผลงานแต่ละเรือ่ง เมือ่ไดล้งนามรบัรองแลว้จะเปลีย่นแปลง
ไมไ่ด ้
                หากตรวจสอบพบภายหลงัวา่ผูข้อกาํหนดตําแหน่งระบุการมสีว่นรว่มไมต่รงกบัความเป็นจรงิ
จะถอืวา่การกระทาํของผูน้ัน้เขา้ขา่ยผดิจรยิธรรมไมเ่หมาะสมทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง
ทางวชิาการ โดยใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสอบหาขอ้เทจ็จรงิและดาํเนินการทางวนิยัต่อไป 
 ๓.๔ กรณเีสนอผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ซึง่มกีารดาํเนินงานเป็นหมูค่ณะ หรอืเป็นงานทีม่กีารบรูณาการ 
หลายสาขาวชิา ผูข้อกาํหนดตําแหน่งตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกัในสาขาวชิาทีเ่สนอขอ โดยมบีทบาทใน
ขัน้ตอนการทาํงานอยา่งน้อย ๓ ขัน้ตอน คอื 

      ก. การวเิคราะหส์ถานการณ์ก่อนเริม่กจิกรรมรบัใชส้งัคม 
      ข. การออกแบบหรอืพฒันาชิน้งานหรอืแนวคดิหรอืกจิกรรม 
      ค. การประเมนิผลลพัธแ์ละสรปุแนวทางในการนําไปขยายผลหรอืปรบัปรงุ 
      ใหผู้ข้อกําหนดตําแหน่งระบุบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในผลงานนัน้ของผูร้ว่มงาน           

ทุกคนและบทบาทหน้าทีห่ลกัของผูข้อกาํหนดตําแหน่ง โดยใหผู้ร้ว่มงานทุกคนลงนามรบัรอง  
 ๓.๕ ผลงานทางวชิาการตอ้งไดร้บัการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด โดยมชีื่อผูใ้ด 
ระบุเป็นเจา้ของผลงานผูม้ชีื่อทีร่ะบุทุกรายยอ่มมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการนัน้ มากหรอืน้อยขึน้อยูก่บั
ขอ้ตกลงระหวา่งผูร้ว่มงานในผลงานทางวชิาการนัน้ๆ  
 ๓.๖ กรณขีองผลงานวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ผยแพรอ่นัเป็นผลมาจากวทิยานิพนธ์
ของนกัศกึษาทีผู่ข้อกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการเป็นอาจารยท์ีป่รกึษานัน้ ผูน้ัน้ตอ้งเป็นผูร้เิริม่ กาํกบัดแูล 
และมบีทบาทสาํคญัในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลการวจิยั โดยผูข้อตําแหน่งทางวชิาการอาจใชผ้ลงาน
ทางวชิาการดงักล่าวไดใ้นสดัสว่นไมเ่กนิรอ้ยละ ๕๐   
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ------------------------------  

๔. แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวชิาการประเภท………………………………………………………………………………….. 
เรือ่ง.................................................................................................................................................... 
ผูร้ว่มงานจาํนวน........คนแต่ละคนมสีว่นรว่มดงัน้ี: 

(๑) 
ช่ือผูร่้วมงาน  

(๒) 
สารบญั รายงานการวิจยั
ฉบบัสมบรูณ์ และระบวุ่า 
ผูข้อกาํหนดตาํแหน่ง 

เขียนส่วนใด 

(๓) 
 ปริมาณงานร้อยละ  

พร้อมระบบุทบาทและหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบอ่ืน

นอกเหนือจากท่ีแสดงในช่อง (๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

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

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

ลงชื่อ ............................................. 
(......................................) 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 
------------------- 

๕. แนวทางการประเมินผลการสอน 
หลกัเกณฑ ์

ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนวา่ผูข้อกาํหนดตําแหน่งทาง
วชิาการมคีวามสามารถในการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องวชิาทีส่อน ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะวชิา
ทีส่อนโดยใชแ้นวทางในการประเมนิตามความเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

๑. มกีารวางแผนการสอนอยา่งเป็นระบบ โดยกาํหนดจุดมุง่หมายของการสอนใหช้ดัเจนและ
คดัเลอืกการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม เพือ่ใหผ้ลการสอนเป็นไปตามจุดมุง่หมายทีว่างไวโ้ดยเสนอเอกสาร
หลกัฐานทีส่ามารถประเมนิไดใ้นทุกหวัขอ้ทีผู่ข้อกาํหนดตําแหน่งเป็นผูส้อน (คาํนิยามรปูแบบการเผยแพร่
และลกัษณะคณุภาพดงัตารางแนบทา้ย) ซึง่มกีารอา้งองิแหล่งทีม่า อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและ
กฎหมาย 

๒. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคนิควธิสีอนต่างๆ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจและตดิตามการสอน
ตลอดเวลา เชน่ ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย ยกตวัอยา่งประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จรงิ หรอืใชค้าํถาม    
เพือ่ใหผู้เ้รยีนคดิและตอบคาํถามใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน 

๓. มคีวามสามารถทีจ่ะสอนใหผู้เ้รยีนสามารถเสาะแสวงหาความรูแ้ละพฒันาองคค์วามรู ้ 
ไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยความมวีจิารณญาณ รูว้า่แหล่งความรูใ้ดทีค่วรเชื่อถอื สามารถเป็นผูเ้รยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง                  
ตลอดชวีติ (lifelong learner) 

๔. มคีวามสามารถสอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูอ้ยา่งมเีหตุผลในวชิาทีส่อน 
๕. มคีวามสามารถใหผู้เ้รยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องวชิาทีเ่รยีนกบัวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
๖. มคีวามสามารถจดัใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่นประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
๗. มคีวามสามารถในการใชส้ือ่การสอนและอุปกรณ์ชว่ยสอนทีท่นัสมยัเหมาะสมเป็นอยา่งด ี

สามารถจาํลองสถานการณ์สมมตเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้รว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ 
๘. มคีวามสามารถทีจ่ะสอดแทรกเทคนิคการมปีฏสิมัพนัธ ์การรว่มงาน (interpersonal skill)   

ความสามารถในการแสดงออก การแกป้ญัหา การปรบั (adaptability) และรบัความคดิเหน็  
๙. มคีวามสามารถในการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนในวชิาทีส่อน 

กรณทีีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาเหน็วา่ สถาบนัอุดมศกึษามรีะบบการประเมนิผลการสอน
ของคณาจารยป์ระจาํปีทีค่รอบคลุมประเดน็ต่างๆ ตามทีก่าํหนดไวข้า้งตน้อยา่งเป็นรปูธรรม เทีย่งตรง             
และเชื่อถอืได ้ คณะกรรมการอาจใหใ้ชร้ะบบการประเมนิผลการสอนดงักล่าวนัน้แทนแนวทางการประเมนิ 
ผลการสอนตามที ่ก.พ.อ. กําหนดได ้นอกจากน้ีคณะกรรมการอาจกําหนดแนวทางในการประเมนิเพิม่เตมิขึน้
อกีกไ็ด ้โดยจดัทาํเป็นประกาศใหเ้ป็นทีท่ราบทัว่กนัก่อนการประเมนิ 
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วิธีการ 
 ๑. ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ (หวัหน้าสาขาวชิา/หวัหน้าภาควชิา/คณบด)ี ประเมนิผลการสอนในชัน้ตน้               
วา่ผูเ้สนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการมผีลการสอนอยูใ่นเกณฑท์ีก่าํหนดไวห้รอืไม ่ 
 

๒. ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนของผูข้อกาํหนดตําแหน่ง              
ทางวชิาการวา่อยูใ่นเกณฑท์ีก่าํหนดไวห้รอืไม ่ทัง้น้ี อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอน        
ไดต้ามความเหมาะสม 
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ตวัอย่างเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

 แบบท่ี ๑ 
นิยาม 
 
 
 
 
รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร ่
 
 
 
ลกัษณะคุณภาพ 

ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นเอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการประเมนิผลการสอน
วชิาใดวชิาหน่ึงตามหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็
เน้ือหาวชิาและวธิกีารสอนอยา่งเป็นระบบจดัเป็นเครือ่งมอืสาํคญัของ
ผูส้อนในการใชป้ระกอบการสอน 
 
เป็นเอกสารหรอืสือ่อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาทีต่นสอน ประกอบดว้ย 
แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย (มรีายละเอยีดประกอบพอสมควร) และ 
อาจมสีิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีเพิม่ขึน้อกีกไ็ด ้เชน่ รายชื่อบทความหรอื
หนงัสอือา่นประกอบ บทเรยีบเรยีงคดัยอ่เอกสารทีเ่กีย่วเน่ือง  
แผนภมู ิ(chart) แถบเสยีง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  
ภาพเลื่อน (slide) หรอืสือ่การสอนออนไลน์อื่น ๆ ซึง่มกีารอา้งองิ
แหล่งทีม่าอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  
 
อาจเป็นเอกสารทีจ่ดัทาํเป็นรปูเล่มหรอืถ่ายสาํเนาเยบ็เล่มหรอืเป็น          
สือ่อื่น ๆ อาท ิซดีรีอม ทีไ่ดใ้ชป้ระกอบการสอนวชิาใดวชิาหน่ึง  
ในหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษามาแลว้ 
 
อยูใ่นดุลยพนิิจของสภาสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะกาํหนดเป็นขอ้บงัคบั 
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ตวัอย่างเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน (ต่อ) 
 

 แบบท่ี ๒ 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร ่
 
 
 
ลกัษณะคุณภาพ 

ผลงานทางวชิาการทีใ่ชส้อนวชิาใดวชิาหน่ึงตามหลกัสตูรของ
สถาบนัอุดมศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็เน้ือหาวชิาทีส่อนและวธิกีารสอน 
อยา่งเป็นระบบ โดยอาจพฒันาขึน้จากเอกสารประกอบการสอน 
จนมคีวามสมบรูณ์กวา่เอกสารประกอบการสอน จดัเป็นเครือ่งมอืสาํคญั
ของผูเ้รยีนทีนํ่าไปศกึษาดว้ยตนเองหรอืเพิม่เตมิขึน้จากการเรยีน 
ในวชิานัน้ ๆ  
 
เป็นเอกสารรปูเล่มหรอืสือ่อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาทีต่นสอน 
ประกอบดว้ย แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย (มรีายละเอยีดประกอบ
พอสมควร) และมสีิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีเพิม่ขึน้ เชน่ รายชื่อบทความ 
หรอืหนงัสอือ่านประกอบบทเรยีบเรยีงคดัยอ่เอกสารทีเ่กีย่วเน่ือง  
แผนภมู ิ(chart) แถบเสยีง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  
ภาพเลื่อน (slide) ตวัอยา่งหรอืกรณศีกึษาทีใ่ชป้ระกอบการอธบิายภาพ 
แบบฝึกปฏบิตั ิรวมทัง้การอา้งองิเพือ่ขยายความทีม่าของสาระและขอ้มลู 
และบรรณานุกรมทีท่นัสมยัและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 
ตอ้งไดร้บัการจดัทาํเป็นรปูเล่มดว้ยการพมิพ ์หรอืถ่ายสาํเนาเยบ็เลม่ 
หรอืสือ่อื่น ๆ ทีแ่สดงหลกัฐานวา่ไดเ้ผยแพรโ่ดยใชเ้ป็น “คาํสอน”  
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ ๆ มาแลว้ 
 
อยูใ่นดุลยพนิิจของสภาสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะกาํหนดเป็นขอ้บงัคบั 
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ประเภทของผลงานทางวิชาการ  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

 

กลุ่ม ๑   งานวจิยั 

กลุ่ม ๒   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
 ๒.๑. ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม 
 ๒.๒ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู ้
 ๒.๓  ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ 
 ๒.๔  กรณศีกึษา (Case Study) 
 ๒.๕ งานแปล 
 ๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั 
 ๒.๗ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 ๒.๘ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสนุทรยีะ ศลิปะ 
 ๒.๙ สทิธบิตัร 
 ๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์

กลุ่ม ๓   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  

กลุ่ม ๔   ๔.๑ ตํารา 
๔.๒ หนงัสอื 

 ๔.๓ บทความทางวชิาการ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
------------------- 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวชิาการสาํหรบัการเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ สามารถจาํแนกได ้๔ กลุ่ม ดงัน้ี 

๖.๑ งานวิจยั  
 

๖.๑ งานวิจยั 
นิยาม  ผลงานวชิาการทีเ่ป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อยา่งมรีะบบ ดว้ยวธิวีทิยาการวจิยั 

ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ และมทีีม่าและวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้มลูคาํตอบหรอืขอ้สรปุรวม ทีจ่ะนําไปสูค่วามกา้วหน้าทางวชิาการ (งานวจิยัพืน้ฐาน) 
หรอืการนําวชิาการนัน้มาใชป้ระโยชน์ (งานวจิยัประยกุต)์  หรอืการพฒันาอุปกรณ์   
หรอืกระบวนการใหมท่ีเ่กดิประโยชน์ 

รปูแบบ อาจจดัไดเ้ป็น ๓ รปูแบบ  ดงัน้ี 
๑. รายงานการวจิยัทีม่คีวามครบถว้นสมบรูณ์และชดัเจนตลอดทัง้กระบวนการวจิยั 

(research process) อาท ิการกาํหนดประเดน็ปญัหา วตัถุประสงค ์ การทาํวรรณกรรม
ปรทิศัน์ โจทยห์รอืสมมตฐิาน  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การพสิจูน์โจทยห์รอืสมมตฐิาน  
การวเิคราะหข์อ้มลู การประมวลสรปุผลและใหข้อ้เสนอแนะ การอา้งองิ และอื่นๆ             
แสดงใหเ้หน็วา่ไดนํ้าความรูจ้ากงานวจิยัมาตอบโจทยแ์ละแกป้ญัหาเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง 

๒. บทความวจิยัทีป่ระมวลสรปุกระบวนการวจิยัในผลงานวจิยันัน้ ใหม้คีวามกระชบั
และสัน้  สาํหรบัการนําเสนอในการประชมุทางวชิาการ  หรอืในวารสารทางวชิาการ  

๓. ในรปูของหนงัสอื (monograph) ซึง่นํางานวจิยัมาใชป้ระกอบการเขยีน 

การเผยแพร ่

 
เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมนิคุณภาพ   
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 

๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูที ่ก.พ.อ. 
กาํหนด ทัง้น้ีวารสารทางวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ ์หรอืเป็นสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์ 

๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความวจิยั  
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
 

๖.๑  งานวิจยั (ต่อ) 
การเผยแพร ่

(ต่อ) 
 

๓. นําเสนอเป็นบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีเ่ป็นฉบบัเตม็ของการประชมุ
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิโดยตอ้งมคีณะผูท้รงคณุวุฒหิรอืคณะกรรมการ 
คดัเลอืกบทความซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการนัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง  
ทาํหน้าทีค่ดัสรรกลัน่กรอง รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้ง การใชภ้าษา และแกไ้ขถอ้ยคาํ
หรอืรปูแบบการนําเสนอทีถ่กูตอ้งก่อนการเผยแพรใ่นหนงัสอืประมวลบทความในการ
ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบหนงัสอืหรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์        
และอาจเผยแพรก่่อนหรอืหลงัการประชุมกไ็ด ้ ทัง้น้ี คณะผูท้รงคุณวฒุหิรอืคณะกรรมการ
คดัเลอืกบทความดงักล่าวจะตอ้งมผีูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิา
ทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั   

๔. เผยแพรใ่นรปูของรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ พรอ้มหลกัฐานวา่ไดเ้ผยแพร ่         
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษากาํหนด  ทัง้น้ี คณะผูท้รงคุณวุฒ ิ(peer reviewer)   
จะตอ้งไมใ่ชค่ณะกรรมการตรวจรบัทุนหรอืตรวจรบังานจา้งเพือ่ใหง้านวจิยันัน้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคห์รอืขอ้กาํหนดของสญัญาจา้งเทา่นัน้ 

๕. เผยแพรใ่นรปูของหนงัสอื (monograph) พรอ้มหลกัฐานวา่ไดเ้ผยแพร ่             
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษากาํหนด  

    เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“งานวจิยั” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การนํา “งานวจิยั” นัน้ มาแกไ้ข
ปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหน่ึงเพือ่นํามาเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการและ      
ใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “งานวจิยั” นัน้อกีครัง้หน่ึงจะกระทาํไมไ่ด ้

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบัดี  เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอนถกูตอ้งเหมาะสมในระเบยีบวธิวีจิยั       
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดแีละตอ้ง 

๑. เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละนําเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กวา่งานเดมิ        
ทีเ่คยมผีูศ้กึษาแลว้ 

๒. เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวางหรอืสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแพรห่ลาย 
ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีากและตอ้ง 

๑. เป็นงานบุกเบกิทีม่คีุณคา่ยิง่และมกีารสงัเคราะหอ์ยา่งลกึซึง้จนทาํใหเ้ป็นการสรา้ง
องคค์วามรูใ้หม ่(Body of Knowledge) ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงทาํใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการ
หรอืเกดิการใชป้ระโยชน์ในแนวทางหรอืรปูแบบใหม ่ๆ ทีจ่ะมผีลกระทบ (Impact) อยา่งชดัเจน 

๒. เป็นทีย่อมรบัและไดร้บัการอา้งองิถงึอยา่งกวา้งขวางในวงวชิาการหรอืวชิาชพี           
ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
๖.๒ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๑๐ ประเภท ดงัน้ี  

    ๖.๒.๑. ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม 
 ๖.๒.๒ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู ้
 ๖.๒.๓ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ 
 ๖.๒.๔  กรณีศกึษา (Case Study) 
        ๖.๒.๕ งานแปล 
        ๖.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั 
       ๖.๒.๗ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 ๖.๒.๘ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสนุทรยีะ ศลิปะ 
        ๖.๒.๙ สทิธบิตัร 
        ๖.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์
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๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม 
นิยาม 
 

ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่หีว่งโซ่คุณคา่ (Value Chain)       
สว่นใหญ่อยูภ่ายในประเทศ เป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้เพือ่ตอบสนอง
ต่อการพฒันาหรอืการแกป้ญัหาของอุตสาหกรรม 

รปูแบบ 

 

จดัทาํเป็นเอกสาร โดยมคีาํอธบิายอยา่งชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพือ่ชีใ้หเ้หน็วา่เป็น
ผลงานทีท่าํใหเ้กดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มคีวามเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 
และเกดิความกา้วหน้าทางวชิาการในประเดน็ต่อไปน้ี 
 ขอ้มลูของสถานการณ์ปญัหาก่อนการดาํเนินการ 
 หลกัฐานการมสีว่นรว่มและการยอมรบัของผูใ้ช ้
 คาํอธบิายกระบวนการแกป้ญัหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
 คาํอธบิายถงึความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ช ้และการนําเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 ทีเ่กีย่วขอ้งมาใช ้
 คาํอธบิายถงึความรูห้รอืองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่กดิขึน้ภายหลงัเสรจ็สิน้การวจิยั 
 คาํอธบิายถงึผลลพัธห์รอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูใ้ช ้หรอืต่อบางสว่นของหว่งโซ ่

 คุณคา่ (value chain) ของอุตสาหกรรมนัน้ หรอืต่อทัง้วงการอุตสาหกรรมนัน้ 
 คาํอธบิายถงึวธิ ีและคุณภาพ/ประสทิธภิาพ ในการนํากลบัมาใชใ้นการเรยีนการสอน  

 เชน่ การเขยีนตํารา หรอืการปรบัปรงุเน้ือหาในรายวชิาทีส่อน หรอืใชเ้ป็นหวัขอ้ 
 วทิยานิพนธห์รอืปญัหาพเิศษของนกัศกึษา   
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 
การเผยแพร ่
 

เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
๑. บทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความวชิาการ หรอืการประชุม

วชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความ (proceedings) และมกีารประเมนิโดย 
คณะผูท้รงคณุวุฒใินสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั  
ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบหนงัสอืหรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และอาจเผยแพรก่่อนหรอืหลงั 
การประชุมกไ็ด ้ทัง้น้ี บทความดงักล่าวจะตอ้งมผีูแ้ต่งรว่มเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม 
หรอืหากไมม่ ีจะตอ้งมเีอกสารยนืยนัการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัดงักล่าวโดย
อุตสาหกรรม เชน่ สญัญารว่มทุนวจิยั หรอืหลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการนําผลงานวจิยั 
ไปใชป้ระโยชน์ 
๒. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีม่เีน้ือหาหรอืมเีอกสารประกอบทีม่เีน้ือหาตาม

รปูแบบของผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม และมกีารประเมนิโดยคณะผูท้รงคณุวุฒ ิ      
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 
๓. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กดิจากผลงานดงักล่าว เชน่ สทิธบิตัร  

อนุสทิธบิตัร ขอ้ตกลงอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(licensing agreement) โดยมเีอกสารประกอบ 
ทีม่เีน้ือหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม  
๔. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดเผย โดยมเีน้ือหาหรอื         

มเีอกสารประกอบทีม่เีน้ือหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม และตอ้ง    
มหีลกัฐานแสดงเหตุผลทีไ่มส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได ้แต่มหีลกัฐานรบัรองวา่ 
ไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์แลว้ 
๕. รายงานการประเมนิจากหน่วยงานภายนอกทีแ่สดงถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการวจิยั

หรอืกจิกรรมทางวชิาการทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้สนอตอ้งจดัทาํเอกสาร
ประกอบทีม่เีน้ือหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม 
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบัดี  มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปญัหาหรอืความตอ้งการ
โดยการมสีว่นรว่มของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะหค์วามรูท้ี่
สามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ หรอืทาํความเขา้ใจสถานการณ์ จนมแีนวโน้มทาํใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อยา่งเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืมแีนวโน้มก่อใหเ้กดิการพฒันา
อุตสาหกรรมนัน้ 

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้งสามารถนําไปใชเ้ป็นตวัอยา่งในการ
แกป้ญัหาหรอืทาํความเขา้ใจสถานการณ์ จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้          
อยา่งเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาใหก้บัอุตสาหกรรมอื่นได ้หรอืก่อใหเ้กดิ 
การเปลีย่นแปลงเชงินโยบายในวงกวา้งในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบัดีเด่น   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้งสง่ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
หรอืแวดวงวชิาการอยา่งกวา้งขวางอยา่งมนียัสาํคญั เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอื 
ระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ 
 

หมายเหต ุ แนวทางการประเมนิผลงานทางวชิาการสูภ่าคอุตสาหกรรม 
ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม 
และจรรยาบรรณทางวชิาการ ประเมนิผลงานทางวชิาการโดยใชแ้นวทางในการประเมนิ
ดงัต่อไปน้ี 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ขอ้มลูจากอุตสาหกรรม การสมัภาษณ์

ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืสารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ

จากการตรวจสอบสภาพจรงิในอุตสาหกรรมรว่มดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ        
จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทนใหไ้ปตรวจสอบแทนกไ็ด ้

 
 
 



- ๔๘ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้
คาํนิยาม ผลงานวชิาการซึง่อาจดาํเนินงานในรปูการศกึษาหรอืการวจิยัเชงิทดลองหรอืการวจิยัและพฒันา  

มเีป้าหมายเพือ่สง่เสรมิพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์หรอืแกไ้ขปญัหาดา้นการเรยีนรู ้
ของผูเ้รยีน องคป์ระกอบของผลงานประกอบดว้ยคาํอธบิายหรอืขอ้มลูหลกัฐานสาํคญั ไดแ้ก่ 
(๑) สภาพปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน  (๒) แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและเหตุผล 
หรอืความเชื่อทีผู่ส้อนใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอนทีเ่ป็นนวตักรรม เพือ่สง่เสรมิ
พฒันาผูเ้รยีนหรอืแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ ทัง้น้ี นวตักรรมดงักล่าวอาจเป็นรปูแบบใหมข่อง 
การสอนหรอืเป็นการสอนแนวใหม ่หรอืเป็นงานประดษิฐค์ดิคน้ทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่ 
หรอืปรบัประยกุตจ์ากของเดมิอยา่งเหน็ไดช้ดั เชน่ เป็นบทเรยีนแบบใหม ่กจิกรรมใหม ่ 
หรอืเทคนิคใหมใ่นการจดัการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน  
และ (๓) กระบวนการและผลลพัธใ์นการนํานวตักรรมนัน้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีน 
ในสถานการณ์จรงิ แสดงผลในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ 
โดยมขีอ้มลูหลกัฐานรองรบัวา่ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงในผูเ้รยีนในทศิทางทีพ่งึประสงค ์
ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในผูเ้รยีนและผูส้อน 

รปูแบบ ๑. ผลงานวชิาการในรปูของรายงานผลการศกึษา บทความวจิยั หรอื 
๒. ผลผลติจากการศกึษาทีเ่ป็นบทเรยีน กจิกรรม สือ่การเรยีนการสอน โดยมกีารอธบิาย
แนวคดิในการพฒันาและผลการใชก้บัผูเ้รยีนประกอบดว้ย อาจจดัทาํเป็นเอกสารหรอื            
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

การเผยแพร ่

 

๑. เผยแพรเ่ป็นรายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์ และมกีารประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
และมหีลกัฐานการเผยแพรผ่ลงานไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิา 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความทีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒดิา้นการพฒันา 
การเรยีนการสอน และมกีารประเมนิคุณภาพ  
๓. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูที ่ก.พ.อ. กาํหนด 
ทัง้น้ี วารสารทางวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่ม สิง่พมิพ ์หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
๔. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ
ทีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวฒุจิากหลากหลายสถาบนั 
๕. เผยแพรใ่นรปูของผลผลติของงานการศกึษาแบบอเิลคทรอนิกส ์โดยมคีาํอธบิายแนวคดิ
การพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน วธิกีารใช ้และผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน 
 

 
 
 



- ๔๙ - 
 

 
๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้(ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี  
๑. แนวคดิการออกแบบนวตักรรมการเรยีนการสอนเป็นงานรเิริม่สรา้งสรรคท์ีป่รบัจาก
แนวคดิเดมิหรอืเป็นแนวคดิใหม ่
๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนวา่ผลงานการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้นําไปสูก่ารพฒันาการเรยีนรู ้
หรอืคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงคไ์ดจ้รงิ  
 

ระดบัดีมาก   
๑. มคีุณลกัษณะเหมอืนระดบัด ีและ 
๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนวา่ผลงานการศกึษาสามารถนําไปใชป้ระโยชน์กบัการพฒันา
ผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได ้ 
๓. ผลงานไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีเ่กีย่วกบัการพฒันาการเรยีนการสอน 
ทีม่ ีimpact factors 
  

ระดบัดีเด่น 
๑. มคีุณลกัษณะเหมอืนระดบัดมีาก และ 
๒. ผลงานไดร้บัรางวลัหรอืการยกยอ่งดา้นการพฒันาการเรยีนการสอน/งานการศกึษา หรอื
งานประดษิฐค์ดิคน้ ในระดบัชาตแิละ/หรอืระดบันานาชาต ิ 
 

 



- ๕๐ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันานโยบายสาธารณะ   
นิยาม 
 

 

เป็นผลงานทีเ่กดิจากการศกึษาวจิยั หรอื วเิคราะห ์สงัเคราะหท์างเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม หรอืดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์หรอืทาง
วชิาการดา้นอื่น อนันําไปสูข่อ้เสนอนโยบายสาธารณะใหม ่หรอืขอ้เสนอแนะเชงิความคดิ
หรอืเชงิประจกัษ์เกีย่วกบันโยบายสาธารณะหรอืการนํานโยบายนัน้ไปปฏบิตั ิ เพือ่ให้
ภาครฐันําไปใชก้าํหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คาํสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด  
ทัง้น้ี เพือ่แกป้ญัหาทีม่อียูห่รอืพฒันาใหเ้กดิผลดต่ีอสาธารณะไมว่า่ระดบัชาต ิทอ้งถิน่        
หรอืนานาชาต ิ

 
รปูแบบ จดัทาํเป็นเอกสาร โดยมคีาํอธบิายทางวชิาการ ประกอบดว้ย การวเิคราะห ์สงัเคราะห์

สภาพปญัหาทางเศรษฐกจิสงัคม การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม หรอืดา้นอื่นที่
ตอ้งการแกไ้ข โดยมเีหตุผลหลกัฐานและขอ้มลูสนบัสนุนแนวทางแกไ้ขปญัหาดงักล่าว
ตามหลกัวชิาการ ทัง้น้ีโดยมนีโยบาย รา่งกฎหมาย รา่งกฎ แผน คาํสัง่ หรอืมาตรการ    
อื่นใด เป็นผลผลติ (output) รวมทัง้มกีารคาดการผลลพัธ ์(outcome) และผลกระทบ 
(impact) ต่อสงัคมในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาตดิว้ย 

การเผยแพร ่ เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 
๑. ไดม้กีารนําเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คาํสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด พรอ้มคาํอธบิาย
ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี และเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ๆ ทัง้ไดม้กีาร
นําไปสูก่ารพจิารณาหรอืดาํเนินการโดยผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒. ไดม้กีารเผยแพรน่โยบายสาธารณะนัน้ไปยงัผูเ้กีย่วขอ้ง 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี เป็นผลงานทีแ่สดงการวเิคราะหส์งัเคราะหท์ีม่หีลกัฐานขอ้มลู  
หรอืเหตุผลสนบัสนุน ซึง่แสดงความกา้วหน้าทางวชิาการ 

ระดบัดีมาก เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบัดแีต่ตอ้งเป็นขอ้เสนอใหมท่ีค่รอบคลุม 
การแกป้ญัหา หรอืพฒันาทีก่วา้งขวางกวา่ขอ้เสนอเดมิ โดยตอ้งมรีา่งกฎหมาย  
รา่งนโยบาย รา่งแผน ฯลฯ ทีม่คีุณภาพระดบัดมีาก และมกีารอา้งองิโดยผูเ้กีย่วขอ้ง 

ระดบัดีเด่น เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้งไดร้บัการอา้งองิ  
อภปิรายอยา่งกวา้งขวางในสงัคม หรอืไดร้บัการนําไปใชโ้ดยผูร้บัผดิชอบ  
ในนโยบายสาธารณะนัน้ และเกดิประโยชน์ 

 
 

 



- ๕๑ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๖.๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
นิยาม     งานเขยีนทีเ่กดิจากการศกึษาบุคคลหรอืสถาบนั (หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

รฐับาล ฯลฯ) ศกึษาเหตุการณ์ การบรหิารจดัการ คด ีหรอืกรณทีีเ่กดิขึน้จรงิมาจดัทาํเป็น
กรณศีกึษาเพือ่ใชใ้นการสอน (Teaching Case Study) ทัง้น้ี โดยเป็นการรวบรวมขอ้มลู
และวเิคราะหต์ามหลกัวชิาการถงึสาเหตุของปญัหาและปจัจยัอื่น ๆ นํามาประกอบ           
การตดัสนิใจและกาํหนดทางเลอืกในการแกป้ญัหาตามหลกัวชิา หรอืทาํขอ้เสนอในการ
พฒันาองคก์ร หรอืเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมของบุคคลหรอืพฤตกิรรมของ
องคก์รเพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะหห์าเหตุผลและแนวทางในการตดัสนิใจ                
ตามหลกัวชิาการ หรอืเพือ่วเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิและการใชดุ้ลพนิิจตดัสนิในคดนีัน้ ๆ 
     จาํนวนกรณศีกึษาทีจ่ะนํามาแทนผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นใหเ้ป็นไปตามที ่
ก.พ.อ. กาํหนด  
 

รปูแบบ     เอกสารทีต่พีมิพห์รอืเป็นสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ยคูม่อืการสอน  
(Teaching Notes)  และใชป้ระกอบการเรยีนการสอนมาแลว้ มอีงคป์ระกอบครบถว้น  
คอื บทนํา เน้ือหา และบทสง่ทา้ย 

การเผยแพร ่      เผยแพรใ่นลกัษณะของสิง่ตพีมิพห์รอืสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์โดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒิ
ทีส่ถาบนัอุดมศกึษานัน้แต่งตัง้เป็นผูป้ระเมนิคุณภาพ หรอืเผยแพรใ่นหนงัสอืหรอืแหล่ง
รวบรวมกรณศีกึษาทีม่กีารบรรณาธกิารโดยมคีณะผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิคุณภาพ  

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี 
๑. เป็นกรณศีกึษาทีม่อีงคป์ระกอบครบถว้น คอื บทนํา เน้ือหา บทสง่ทา้ย 

รายละเอยีดขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เชน่ ตาราง และรปูภาพ  
๒. เป็นกรณศีกึษาทีม่เีน้ือหาและการนําเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน     

การสอนในระดบัอุดมศกึษา 
ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้ง 
      เป็นกรณศีกึษาทีม่กีารเสนอเน้ือหาและการวเิคราะหท์ีท่นัต่อความกา้วหน้า           
ทางวชิาการ เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวาง หรอืสามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ด้
อยา่งแพรห่ลาย 
ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้ง 
    ๑. เป็นกรณศีกึษาทีบุ่กเบกิทางวชิาการ นําเสนอปญัหาหรอืประเดน็ทีไ่มเ่คยม ี           
ผูศ้กึษามาก่อน มกีารสงัเคราะหข์อ้มลูอยา่งลกึซึง้ และสรา้งความรูใ้หมใ่นเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง          
ทีท่าํใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการอยา่งชดัเจน 
    ๒. เป็นกรณศีกึษาทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ในวชิาการ หรอืวชิาชพี            
ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๕ งานแปล 

นิยาม งานแปลจากตวังานตน้แบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม หรอืงานดา้นปรชัญา หรอืประวตัศิาสตร ์
หรอืวทิยาการสาขาอื่นบางสาขาทีม่คีวามสาํคญัและทรงคุณคา่ในสาขานัน้ๆ  
ซึง่เมือ่นํามาแปลแลว้จะเป็นการเสรมิความกา้วหน้าทางวชิาการทีป่ระจกัษ์ชดั  
เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
หรอืแปลจากภาษาต่างประเทศหน่ึงเป็นภาษาต่างประเทศอกีภาษาหน่ึง   

การเผยแพร ่ เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมนิ                
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 

๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์
๒. การเผยแพรโ่ดยสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ อาท ิการเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม ฯลฯ 
การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกวา่การใชใ้นการเรยีน          

การสอนวชิาต่างๆ ในหลกัสตูร ซึง่จาํนวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดงการเผยแพร ่ 
อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ชน่กนั  

ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่ากคณะกรรมการของ
สถาบนัอุดมศกึษาคณะและ/หรอืสถาบนัทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิานัน้  
และตอ้งเผยแพรสู่ส่าธารณชนมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

กรณทีีอ่ยูใ่นระหวา่งกระบวนการพจิารณา หากคณะผูท้รงคุณวุฒมิมีตใิหป้รบัปรงุ 
งานแปลซึง่อยูใ่นวสิยัทีส่ามารถปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ได ้ทัง้น้ี เมือ่ไดแ้กไ้ข
ปรบัปรงุงานแปลดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้สนอคณะผูท้รงคณุวุฒพิจิารณา โดยไมต่อ้งนํา
งานแปลดงักล่าวไปเผยแพรใ่หมอ่กีครัง้หน่ึง     

กรณทีีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของงานแปลแลว้ไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. 
กาํหนด การนํางานแปลนัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเน้ือหาในงานแปลเพือ่นํามาเสนอ
ขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม ่สามารถกระทาํได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคณุภาพ 
งานแปลทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หน่ึง 
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

๖.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นการถ่ายทอดเน้ือหาจากตน้ฉบบัเดมิไดส้มบรูณ์พรอ้มทัง้มบีทนําของผูแ้ปล
ทีใ่หข้อ้มลูครบถว้นเกีย่วกบัเอกสารทีแ่ปล 

ระดบัดีมาก ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้งมกีารใชภ้าษาทีส่ละสลวย และอา่นเขา้ใจงา่ย  

ระดบัดีเด่น ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้งมบีทนําเชงิวเิคราะหท์ีแ่สดงความรู้
ความเขา้ใจของผูแ้ปลในเรือ่งนัน้ๆ และเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั หรอืมกีารคน้ควา้เพิม่เตมิ
ของผูแ้ปล ใสไ่วใ้นบทนํา หรอืในเชงิอรรถ แลว้แต่กรณ ี

           สาํหรบัสาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ใหใ้ชล้กัษณะคุณภาพ
ดงัต่อไปน้ี 
ระดบัดี เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจในตวับทแบบแผนทางความคดิหรอื
วฒันธรรมตน้กาํเนิด และบง่ชีค้วามสามารถในการสือ่ความหมายไดอ้ยา่งด ีมกีารศกึษา
วเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังานในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยั         
มกีารใหอ้รรถาธบิายเชงิวชิาการในรปูแบบต่างๆอนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจุลภาคและ           
มหภาค 

ระดบัดีมาก เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจอนัลกึซึง้ในตวับทแบบแผน          
ทางความคดิหรอืวฒันธรรมตน้กาํเนิดและบ่งชีถ้งึความสามารถในการสือ่ความหมาย        
ในระดบัสงูมาก  มกีารศกึษาวเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังาน          
อยา่งละเอยีดลกึซึง้ในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัของผูส้นัทดักรณ ี มกีารให้
อรรถาธบิายเชงิวชิาการในรปูแบบต่างๆ อนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจุลภาคและมหภาค 

ระดบัดีเด่น ใหข้อ้สรปุของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปล ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก   
โดยมขีอ้กาํหนดเพิม่เตมิดงัน้ี 

๑. เป็นงานทีแ่ปลมาจากตน้แบบทีม่คีวามสาํคญัในระดบัทีม่ผีลใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในทางวชิาการ 

๒. เป็นงานทีแ่ปลอยูใ่นระดบัทีพ่งึยดึถอืเป็นแบบฉบบัได ้
๓. มกีารใหข้อ้สรปุของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปลทีม่ลีกัษณะเป็นการบุกเบกิ        

ทางวชิาการ 
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

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

นิยาม งานอา้งองิทีอ่ธบิาย และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัคาํ หรอืหวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ย ในลกัษณะอื่นๆ    
อนัเป็นผลของการศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ และมหีลกัวชิา รวมทัง้แสดงสถานะล่าสดุ 
ทางวชิาการ (state-of-the-art) ของสาขาวชิานัน้ ๆ เป็นการรวบรวมคาํ หรอืหวัขอ้  
หรอืหน่วยยอ่ย จดัระบบอา้งองิ โดยเป็นงานของนกัวชิาการคนเดยีว มคีาํนําทีช่ีแ้จง
หลกัการ หลกัวชิา หรอืทฤษฎทีีนํ่ามาใช ้รวมทัง้อธบิายวธิกีารใช ้และมบีรรณานุกรมรวม 
หรอืบรรณานุกรมแยกสว่นตามหน่วยยอ่ย รวมทัง้ดชันีคน้คาํ ในกรณทีีจ่าํเป็น 

การเผยแพร ่ เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมนิ             
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 

๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์หรอื 
๒. การเผยแพรโ่ดยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 

        ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวางมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน  
ลกัษณะ

คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นงานอา้งองิทีใ่หค้วามรูพ้ืน้ฐานอนัถูกตอ้งและทนัสมยั ครอบคลุมเน้ือหา         
ทีก่วา้งขวางตามทีย่อมรบักนัในวงวชิาการ 

ระดบัดีมาก ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้งมกีารใหข้อ้มลูและทศันะทีช่ีใ้หเ้หน็           
ถงึววิฒันาการของศพัท ์หวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ยและ/หรอืสาขาวชิานัน้ ๆ  

ระดบัดีเด่น ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก  และตอ้งมกีารชีท้างใหผู้อ้า่น หรอืผูใ้ช ้          
เกดิความคดิเชงิวพิากษ์และ/หรอื เกดิความสนใจ ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ต่อไป 
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรคด้์านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
คาํนิยาม 
 

ผลงานวชิาการทีเ่ป็นการประดษิฐค์ดิคน้เครือ่งมอื เครือ่งทุน่แรง ผลงานการสรา้งสรรค์
พชืหรอืสตัวพ์นัธุใ์หม ่หรอืจุลนิทรยีท์ีม่คีณุสมบตัพิเิศษสาํหรบัการใชป้ระโยชน์เฉพาะ 
ดา้น วคัซนี ผลติภณัฑห์รอืสิง่ประดษิฐอ์ืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม  
ซึง่พฒันาขึน้จากการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
โดยวธิวีทิยาทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ  

รปูแบบ ผลงานสรา้งสรรคพ์รอ้มดว้ยสิง่ตพีมิพห์รอืเอกสารทางวชิาการ ทีแ่สดงถงึแนวคดิ            
ในการวจิยัคน้ควา้และพฒันางานนัน้ๆ กระบวนการในการวจิยัและพฒันา ผลการทดสอบ
คุณสมบตัต่ิางๆ ทัง้ทีเ่ป็นคณุสมบตัพิืน้ฐานและคุณสมบตัพิเิศษทีเ่ป็นขอ้เดน่ ผลการ
ทดสอบในสภาพของการนําไปใชจ้รงิในสภาพทีเ่หมาะสม และศกัยภาพของผลกระทบ
จากการนําไปใชใ้นแงเ่ศรษฐกจิหรอืสงัคม 

การเผยแพร ่
 

เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมนิ             
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 

๑. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ  

๒. เอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์                
ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวางมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบัดี  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการ       
มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้ และการนําผลงานนัน้ไปใชม้ศีกัยภาพ
ในการสง่ผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัปานกลาง 

ระดบัดีมาก  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรู ้
เชงิวชิาการมากขึน้  มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้และการนําผลงานนัน้
ไปใชม้ศีกัยภาพในการสง่ผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสงู 

ระดบัดีเด่น  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรู ้
เชงิวชิาการทีล่กึซึง้  มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้ผลงานมคีณุสมบตัิ
โดดเดน่ และมศีกัยภาพสงูในการนําไปใชป้ระโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ 
ในแนวทางหรอืรปูแบบใหม่ๆ  ทีจ่ะมผีลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสงู 



- ๕๖ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๘ ผลงานสร้างสรรคด้์านสนุทรียะ ศิลปะ 
นิยาม ผลงานหรอืชุดของผลงานสรา้งสรรคท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณคา่ทางสนุทรยีะ ปรชัญา 

จรยิธรรม หรอืเป็นงานทีส่ะทอ้นสงัคม แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการสรา้งสรรค์
ของเจา้ของผลงาน  มกีารนําเสนอพรอ้มคาํอธบิายอนักอปรดว้ยหลกัวชิาทีเ่อือ้ต่อการ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในความหมายและคุณคา่ของงาน เชน่ ผลงานสรา้งสรรค ์
ดา้นวรรณกรรม ดา้นศลิปะการแสดง ดา้นดนตร ีดา้นสถาปตัยกรรม การออกแบบ 
จติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์และศลิปะดา้นอื่น ๆ   

รปูแบบ งานสรา้งสรรค ์พรอ้มบทวเิคราะหท์ีอ่ธบิายหลกัการ หลกัวชิา และ/หรอืความคดิ             
เชงิทฤษฎ ีรวมทัง้กระบวนการและ/หรอืเทคนิคในการสรา้งงาน  มกีารใหข้อ้มลูและ          
ขอ้วนิิจฉยัทีเ่อือ้ใหเ้กดิการตคีวามและการประเมนิคุณคา่ในหมูข่องผูร้บังาน                   

การเผยแพร ่ เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมนิ             
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 

๑. วรรณกรรมตน้แบบ และเอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดย        
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์  

๒. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ   

ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวางมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

ลกัษณะ

คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นผลงานทีม่คีุณคา่ทางศลิปะ โดยทีผู่ป้ระพนัธส์ามารถ อธบิายหลกัการและ
กระบวนการสรา้งสรรคท์ีส่ ือ่ความกบัผูร้บัไดเ้ป็นอยา่งด ี

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและเป็นตวัอยา่งอนัดทีีย่งัประโยชน์เดน่ชดั         
ต่อวรรณกรรมศกึษา วชิาการดา้นการเขยีนสรา้งสรรค ์(creative writing)   
และการศกึษาศลิปะแขนงนัน้ ๆ  

ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้งเป็นงานทีส่รา้งมติใิหมใ่นดา้น           
การสรา้งสรรค ์สนุทรยีศาสตร ์วรรณกรรมศกึษา การเขยีนสรา้งสรรค ์(creative writing)
และการศกึษาศลิปะ 

 



- ๕๗ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๙ สิทธิบตัร (patent) 
นิยาม สทิธบิตัรตามกฎหมายวา่ดว้ยสทิธบิตัร 

 

รปูแบบ อาจจดัทาํไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
    ๑. มบีทวเิคราะหท์ีอ่ธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพือ่ชีใ้หเ้หน็วา่เป็น
ผลงานทีท่าํใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรูห้รอื
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิาหน่ึง ๆ หรอืหลายสาขาวชิาไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 
    ๒. ตอ้งผา่นการพสิจูน์ หรอืแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอยีดใหค้รบถว้นทีแ่สดง             
ถงึคุณคา่ของผลงานนัน้ดว้ย  

การเผยแพร ่        มหีลกัฐานการนําสทิธบิตัรไปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพรห่ลายในวงวชิาการ           
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ีตอ้งเผยแพรสู่ส่าธารณชนมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

ลกัษณะ

คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ไดว้า่มผีูนํ้าไปวจิยัหรอืพฒันา 
ต่อยอด  

ระดบัดีมาก  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ไดว้า่มผีูนํ้าไปใชป้ระโยชน์
ในเชงิพาณชิยร์ะดบัชาต ิ

ระดบัดีเด่น  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนแลว้และพสิจูน์ไดว้า่มผีูนํ้าไปใช้
ประโยชน์ในระดบันานาชาต ิและมหีลกัฐานวา่ไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยห์รอื          
เชงิสาธารณประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๘ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๖.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) 
นิยาม หมายความถงึโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามความหมายของกฎหมายวา่ดว้ยลขิสทิธิ ์           

ซึง่เป็นผลงานทีไ่ดจ้ากการวจิยั หรอืการประดษิฐค์ดิคน้ใหมห่รอืการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่
ทีม่หีลกัวชิาอนัสามารถอธบิายไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถงึซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นการประยกุต ์         
หลกัวชิา เพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ในเชงิวชิาการ โดยตอ้งมลีกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  
    ๑. การดาํเนินงานโครงการทีม่ลีกัษณะการพฒันาซอฟตแ์วรโ์ดยใชร้ะเบยีบวธิ ี            
เชงิตวัเลข (numerical method)  หรอืการดาํเนินงานลกัษณะ engineering design  
ซึง่เป็นการปรบัปรงุกระบวนการออกแบบโดยตรง  
    ๒. งานทีม่ลีกัษณะการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง และพฒันาในระดบัแฟ้มขอ้มลูตน้ฉบบั 
(source code) เพือ่พฒันาระบบการทาํงานใหด้ขีึน้ โดยมกีารปรบัปรงุระบบอยา่งมี
นยัสาํคญั  
    ๓. โครงการทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูเชงิประสทิธภิาพและประเมนิผลเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
งานวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ชดัเจนวา่หลงัจากการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟตแ์วรม์าใชพ้ฒันาแลว้ระบบการทาํงานดขีึน้ไดอ้ยา่งไร โดยตอ้งมกีาร
ปรบัปรงุระบบหรอืสาํรวจความตอ้งการ รวมถงึแสดงผลลพัธห์รอืตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน            
ซึง่มไิดนํ้าเขา้มาเพือ่ทดแทนระบบเดมิเพยีงอยา่งเดยีว  

ทัง้น้ี ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งลกัษณะงานวจิยัและพฒันา 
รปูแบบ อาจจดัทาํไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

    ๑. มคีาํอธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เชน่ คูม่อืทีอ่ธบิายการใชง้าน 
หลกัการของวธิกีารทาํงานและหน้าทีข่องซอฟตแ์วรด์งักล่าวอยา่งละเอยีดและชดัเจน  
เพือ่ชีใ้หเ้หน็วา่เป็นผลงานทีท่าํใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ  
หรอืเสรมิสรา้งความรูห้รอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิาหน่ึง ๆ หรอืหลายสาขาวชิา      
ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 
    ๒. ตอ้งผา่นการพสิจูน์ หรอืแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอยีดใหค้รบถว้นทีแ่สดงถงึ
คุณคา่ของผลงานนัน้ดว้ย  

การเผยแพร ่      มหีลกัฐานการนําซอฟตแ์วรไ์ปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพรห่ลายในวงวชิาการ           
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ีตอ้งเผยแพรสู่ส่าธารณชนมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

 
 
 
 
 



- ๕๙ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๑๑ ซอฟตแ์วร ์(software) (ต่อ) 
ลกัษณะ

คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นงานทีม่กีระบวนการวจิยัทกุขัน้ตอน ถูกตอ้ง เหมาะสมตามระเบยีบวธิวีจิยั    
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืนําไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้ง 
๑. เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละนําเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กวา่

งานเดมิ ทีเ่คยมผีูศ้กึษามาแลว้ 
๒. เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวาง หรอืสามารถนําไปประยกุตไ์ด ้      

อยา่งแพรห่ลาย 

ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้งไดร้บัการอา้งองิและใชง้าน              
อยา่งกวา้งขวางในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาต ิ

 
 

 



- ๖๐ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
๖.๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม  
 

๖.๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม  
นิยาม ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม สง่ผลใหเ้กดิประโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรม 

โดยประจกัษต่์อสาธารณะ  
ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมน้ีตอ้งเป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้

ทางดา้นใดดา้นหน่ึงหรอืหลายดา้นเกีย่วกบั ชุมชน วถิชีวีติ ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม 
อาชพี  เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง คุณภาพชวีติ หรอืสขุภาพ หรอืเป็นผลงานที่
นําไปสูก่ารจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทางปญัญารปูแบบอื่นทีส่ามารถแสดงได ้
เป็นทีป่ระจกัษ์วา่สามารถใชแ้กป้ญัหาหรอืพฒันาสงัคม และก่อใหเ้กดิประโยชน์อยา่งชดัเจน 
หรอืสรา้งการเปลีย่นแปลงจากการตระหนกัและการรบัรูป้ญัหาและแนวทางแกไ้ขของชุมชน 

รปูแบบ      จดัทาํเป็นเอกสาร โดยมคีาํอธบิาย/ ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพือ่ชีใ้หเ้หน็วา่
เป็นผลงานทีท่าํใหเ้กดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มคีวามเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้และเกดิ
ความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรูห้รอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิาหน่ึง
หรอืหลายสาขาวชิา และสามารถนําไปอา้งองิได ้โดยตอ้งปรากฏเป็นทีป่ระจกัษใ์นประเดน็
ต่อไปน้ี 
 การวเิคราะหส์ภาพการณ์ก่อนการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 การมสีว่นรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 
 การออกแบบหรอืพฒันาหรอืแนวคดิหรอืกระบวนการทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนัน้ 
 ความรูห้รอืความเชีย่วชาญทีใ่ชใ้นการทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนัน้ 
 การคาดการณ์สิง่ทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้แลว้ 
 การประเมนิผลลพัธโ์ดยการตดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 การสรปุแนวทางการธาํรงรกัษาหรอืการนําไปขยายผลหรอืการปรบัปรงุพฒันา 

ทัง้น้ี นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ อาจแสดงหลกัฐานเพิม่เตมิอื่นๆ 
เกีย่วกบัผลงาน  เชน่  รปูภาพ หรอืการบนัทกึเป็นภาพยนตร ์หรอืแถบเสยีง หรอืวดีทีศัน์ 
จดหมายยนืยนัถงึผลประกอบการกาํไรหรอืความเอือ้อาํนวยจากหน่วยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน  หรอื ภาคประชาสงัคม ทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ประกอบการพจิารณาดว้ยกไ็ด ้

 
 
 
 
 
 
 



- ๖๑ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม (ต่อ) 
การเผยแพร ่ ใหม้กีารเผยแพรโ่ดยการจดัเวทนํีาเสนอผลงานในพืน้ทีห่รอืการเปิดใหเ้ยีย่มชมพืน้ทีแ่ละ

จะตอ้งมกีารเผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวางในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงทีส่อดคลอ้ง 
กบัผลงาน โดยการเผยแพรน่ัน้จะตอ้งมกีารบนัทกึเป็นเอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร       
ทีส่ามารถใชอ้า้งองิ หรอืศกึษาคน้ควา้ต่อไปได ้

ลกัษณะ

คุณภาพ 

ระดบัดี  มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปญัหาหรอืความตอ้งการ      
โดยการมสีว่นรว่มของสงัคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครฐั หรอืบุคลากรภาคเอกชน มกีาร
วเิคราะหห์รอืสงัเคราะหค์วามรูท้ีส่ามารถแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ หรอืทาํความเขา้ใจสถานการณ์   
มกีารถ่ายทอดผลงานทางวชิาการ จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อยา่งเป็นทีป่ระจกัษ์  
หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาชุมชน สงัคม องคก์รภาครฐั  หรอืองคก์รภาคเอกชนนัน้ 

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้งสามารถนํามาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการแกไ้ข
ปญัหาหรอืทาํความเขา้ใจสถานการณ์  จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อยา่งเป็นที่
ประจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาสงัคม  องคก์รภาครฐั  หรอืองคก์รภาคเอกชนอื่นได ้ 
หรอืก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงินโยบายในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก  และตอ้งสง่ผลกระทบต่อสงัคมอยา่งกวา้งขวาง 
เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์รทีไ่ดร้บั              
การยอมรบัในระดบันานาชาต ิเชน่ UNESCO WHO UNICEF เป็นตน้ 

หมายเหต ุ แนวทางการประเมนิผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ      
ประเมนิผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมโดยใชแ้นวทางในการประเมนิดงัต่อไปน้ี 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอื

สารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และ ขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ     

จากการตรวจสอบสภาพจรงิทีม่อียูใ่นพืน้ทีร่ว่มดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการฯ จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทนใหไ้ป
ตรวจสอบแทนกไ็ด ้

ทัง้น้ี ใหเ้น้นถงึการมสีว่นรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 
 

 
 
 



- ๖๒ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔ ตาํรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ 
๖.๔.๑ ตาํรา 

นิยาม     งานวชิาการทีใ่ชส้าํหรบัการเรยีนการสอนทัง้วชิา หรอืเป็นสว่นหน่ึงของวชิา ซึง่เกดิจาก
การนําขอ้คน้พบจากทฤษฎ ีจากงานวจิยัของผูข้อ หรอืความรูท้ีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ศกึษา 
มาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์รวบรวมและเรยีบเรยีง โดยมมีโนทศัน์ทีผู่เ้ขยีนกาํหนดใหเ้ป็น
แกนกลาง ซึง่สมัพนัธก์บัมโนทศัน์ยอ่ยอื่นอยา่งเป็นระบบ มเีอกภาพสมัพนัธภาพและ 
สารตัถภาพตามหลกัการเขยีนทีด่ ีใชภ้าษาทีเ่ป็นมาตรฐานทางวชิาการ และใหค้วามรูใ้หม่
อนัเป็นความรูส้าํคญัทีม่ผีลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงต่อวงการวชิาการนัน้ ๆ 

เน้ือหาสาระของตําราตอ้งมคีวามทนัสมยัเมือ่พจิารณาถงึวนัทีผู่ข้อยืน่เสนอขอกาํหนด
ตําแหน่งทางวชิาการ 
    ทัง้น้ี ผูข้อกาํหนดตําแหน่งจะตอ้งระบุวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในหลกัสตูรทีใ่ชต้ําราเล่มทีเ่สนอขอ
ตําแหน่งทางวชิาการดว้ย 
    ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็น “ตํารา” น้ีอาจไดร้บัการพฒันาขึน้จากเอกสารคาํสอนจนถงึ
ระดบัทีม่คีวามสมบรูณ์ทีส่ดุ ซึง่ผูอ้า่นอาจเป็นบุคคลอื่นทีม่ใิชผู่เ้รยีนในวชิานัน้ แต่สามารถ
อา่นและทาํความเขา้ใจในสาระของตํารานัน้ดว้ยตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งเขา้ศกึษาในวชิานัน้ 
    หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารคาํสอน       
ไปแลว้ จะนํามาเสนอเป็นตาํราไมไ่ด ้เวน้แต่จะมกีารพฒันาจนเหน็ไดช้ดัวา่เป็นตาํรา 

รปูแบบ      เป็นรปูเลม่ทีป่ระกอบดว้ยคาํนํา สารบญั เน้ือเรือ่ง การอธบิายหรอืการวเิคราะห ์การสรปุ     
การอา้งองิ บรรณานุกรม และดชันีคน้คาํ ทัง้น้ีควรมกีารอา้งองิแหล่งขอ้มลูทีท่นัสมยัและ
ครบถว้นสมบรูณ์ การอธบิายสาระสาํคญัมคีวามชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มลู แผนภาพ ตวัอยา่ง 
หรอืกรณศีกึษาประกอบจนผูอ้า่นสามารถทาํความเขา้ใจในสาระสาํคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ 

การเผยแพร ่ เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมนิ                
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 
๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์หรอื 
๒. การเผยแพรโ่ดยสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เชน่ การเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม, e-learning, 
online learning  
๓. การเผยแพรเ่ป็น e-book โดยสาํนกัพมิพซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั 
    การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกวา่การใชใ้นการเรยีนการสอน
วชิาต่างๆ ในหลกัสตูรเทา่นัน้ จาํนวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดงการเผยแพรอ่ยา่ง
กวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ชน่กนั 
    ทัง้น้ีตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่ากคณะกรรมการของสถาบนัอุดมศกึษา 
คณะหรอืสถาบนัทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิานัน้ 



- ๖๓ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๖.๔.๑ ตาํรา (ต่อ) 

การเผยแพร ่
(ต่อ) 

กรณทีีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของตําราแลว้ไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด 
การนําตํารานัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเน้ือหาในตําราเพือ่นํามาเสนอขอกาํหนด
ตําแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม ่สามารถกระทาํได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพตํารา 
ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หน่ึง    

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นตําราทีม่เีน้ือหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยัมแีนวคดิและ    
การนําเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดแีละตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัของผูเ้ขยีน         

ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน 
๓. สามารถนําไปใชอ้า้งองิหรอืนําไปปฏบิตัไิด ้

ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีากและตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานบุกเบกิทางวชิาการและมกีารสงัเคราะหจ์นถงึระดบัทีส่รา้ง          

องคค์วามรูใ้หม ่(Body of Knowledge) ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ต่อเน่ือง 
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาต ิ     

หรอืนานาชาต ิ

 
 



- ๖๔ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๒ หนังสือ 

นิยาม      งานวชิาการทีเ่กดิจากการคน้ควา้ศกึษาความรูใ้นเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงอยา่งรอบดา้นและ
ลกึซึง้ มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละเรยีบเรยีงอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ยมโนทศัน์หลกั 
ทีเ่ป็นแกนกลางและมโนทศัน์ยอ่ยทีส่มัพนัธก์นั มคีวามละเอยีดลกึซึง้ ใชภ้าษาทีเ่ป็น
มาตรฐานทางวชิาการ ใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้งเสรมิปญัญาความคดิและสรา้งความ
แขง็แกรง่ทางวชิาการใหแ้ก่สาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง เน้ือหาของหนงัสอื        
ไมจ่าํเป็นตอ้งสอดคลอ้งหรอืเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสตูรหรอืของวชิาใดวชิาหน่ึง         
ในหลกัสตูร และไมจ่าํเป็นตอ้งนําไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในวชิาใดวชิาหน่ึง      
      เน้ือหาสาระของหนงัสอืตอ้งมคีวามทนัสมยัเมือ่พจิารณาถงึวนัทีผู่ข้อยืน่เสนอขอ
กาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ 
       หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารคาํสอน
ไปแลว้ จะนํามาเสนอเป็นหนงัสอืไมไ่ด ้

รปูแบบ      เป็นรปูเล่มทีป่ระกอบดว้ย คาํนํา สารบญั เน้ือเรือ่ง การวเิคราะห ์การสรปุ การอา้งองิ
บรรณานุกรม และดชันีคน้คาํ ทีท่นัสมยัและครบถว้นสมบรูณ์ โดยอาจมขีอ้มลู แผนภาพ 
ตวัอยา่ง หรอืกรณศีกึษาประกอบดว้ยกไ็ด ้ตามรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
     ๑. เป็นงานทีน่กัวชิาการเขยีนทัง้เล่ม (authored book)  คอืเอกสารทีผู่เ้ขยีนเรยีบเรยีง
ขึน้ทัง้เล่มอยา่งมเีอกภาพ มรีากฐานทางวชิาการทีม่ ัน่คง และใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้ง
เสรมิปญัญา ความคดิ และสรา้งความแขง็แกรง่ทางวชิาการ 

 ๒. เป็นงานวชิาการบางบทหรอืสว่นหน่ึงในหนงัสอืทีม่ผีูเ้ขยีนหลายคน (book chapter) 
โดยจะตอ้งมคีวามเป็นเอกภาพของเน้ือหาวชิาการ ซึง่ผูอ้า่นสามารถทาํความเขา้ใจ             
ในสาระสาํคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ในแต่ละบท และเป็นงานศกึษาคน้ควา้อยา่งมรีะบบ           
มกีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิวีทิยาอนัเป็นทีย่อมรบัจนไดข้อ้สรปุทีท่าํใหเ้กดิ
ความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืนําไปประยกุตใ์ชไ้ด ้กรณทีีใ่นแต่ละบทมผีูเ้ขยีนหลายคน
จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคนอยา่งชดัเจน   
         จาํนวนบททีจ่ะนํามาแทนหนงัสอื ๑ เล่ม ใหเ้ป็นไปตามที ่ก.พ.อ. กาํหนด  

การเผยแพร ่ เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมนิ                
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 
๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์ 
๒. การเผยแพรโ่ดยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์อาท ิการเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม                
๓. การเผยแพรเ่ป็น e-book โดยสาํนกัพมิพซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั 

 



- ๖๕ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๒ หนังสือ (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกวา่การใชใ้นการเรยีน 

การสอนวชิาต่างๆ ในหลกัสตูรเทา่นัน้ จาํนวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดงการเผยแพรอ่ยา่ง
กวา้งขวางได ้ แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ชน่กนั 

กรณทีีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของหนงัสอืแลว้ไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด 
การนําหนงัสอืนัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเน้ือหาในหนงัสอืเพือ่นํามาเสนอขอกาํหนด
ตําแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม ่สามารถกระทาํได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพหนงัสอื 
ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หน่ึง    

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นหนงัสอืทีม่เีน้ือหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยัมแีนวคดิและ
การนําเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดแีละตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัทีเ่ป็นการแสดง 

ใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๓. สามารถนําไปใชอ้า้งองิหรอืนําไปปฏบิตัไิด ้

ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีากและตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานบุกเบกิทางวชิาการและมกีารสงัเคราะหจ์นถงึระดบัทีส่รา้ง        

องคค์วามรูใ้หม ่(Body of Knowledge) ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ต่อเน่ือง 
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอื

นานาชาต ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๖ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

นิยาม     งานเขยีนทางวชิาการซึง่มกีารกาํหนดประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอืวเิคราะห ์
อยา่งชดัเจน ทัง้น้ี มกีารวเิคราะหป์ระเดน็ดงักล่าวตามหลกัวชิาการ โดยมกีารสาํรวจ
วรรณกรรมเพือ่สนบัสนุนจนสามารถสรปุผลการวเิคราะหใ์นประเดน็นัน้ได ้อาจเป็นการนํา
ความรูจ้ากแหล่งต่างๆ มาประมวลรอ้ยเรยีงเพือ่วเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ โดยทีผู่เ้ขยีนแสดง
ทศันะทางวชิาการของตนไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

รปูแบบ     ประกอบดว้ยการนําความทีแ่สดงเหตุผลหรอืทีม่าของประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอื
วเิคราะห ์กระบวนการอธบิายหรอืวเิคราะหแ์ละบทสรปุ มกีารอา้งองิและบรรณานุกรม 
ทีค่รบถว้นและสมบรูณ์  

การเผยแพร ่ เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมนิ                
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)            
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 
      ๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความในวารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูที ่                  
ก.พ.อ. กําหนด ทัง้น้ี วารสารทางวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพห์รอื                
เป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 
      ๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความในรปูแบบอื่นทีม่กีารบรรณาธกิาร                  
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ (Peer Reviewer) ประเมนิคุณภาพ  
      เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“บทความวชิาการ” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การนํา “บทความวชิาการ” นัน้ 
มาแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหน่ึงเพือ่นํามาเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทาง
วชิาการและใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “บทความวชิาการ” นัน้อกีครัง้หน่ึง จะกระทาํไมไ่ด ้ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีน้ือหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั    
มแีนวคดิและการนําเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดแีละตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. สามารถนําไปอา้งองิหรอืนําไปปฏบิตัไิด ้

ระดบัดีเด่น ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีากและตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานบุกเบกิทางวชิาการและมกีารสงัเคราะหจ์นถงึระดบัทีส่รา้ง 

องคค์วามรูใ้หม ่(Body of Knowledge) ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความความคดิและคน้ควา้ต่อเน่ือง เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบั          

ในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ



คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่งตามวุฒกิารศกึษาใหม ่  (ปี) 
คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่งตามวุฒกิารศกึษาเดมิ   (ปี) (เดอืน) 

- ๖๗ - 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์                     

รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 
---------------------------------- 

 
๗.  ตวัอย่างแนบท้าย 

 
กรณีได้รบัวฒิุเพ่ิมขึน้ 

การคาํนวณหาระยะเวลาทีต่อ้งดาํรงตําแหน่งอาจารย ์กรณทีีม่กีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหส้งูขึน้ 

= ระยะเวลาทีย่งัขาดตามวฒุกิารศกึษาเดมิ   X   

 

หมายเหตุ   ใหแ้ปลงหน่วยระยะเวลาในการคาํนวณจากปีเป็นเดอืนก่อน 

ตวัอย่าง 
  นาย ก ไดร้บัวุฒปิรญิญาตร ีทาํการสอนเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดอืน  ต่อมาลาศกึษาต่อและ
ไดร้บัวุฒปิรญิญาโทเพิม่ขึน้ และกลบัมาทําการสอนหลงัจากไดร้บัวุฒปิรญิญาโท ดงันัน้ นาย ก จะตอ้ง
ทาํการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาโทอกีกีปี่ จงึจะขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยไ์ด ้

วิธีการคาํนวณดงัน้ี 

คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่งปรญิญาตร ี  ๖ ปี =  ๗๒  เดอืน 
คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่งปรญิญาโท   ๔ ปี =  ๔๘  เดอืน 
นาย ก ทาํการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาตรมีาแลว้ ๒ ปี ๖ เดอืน = ๓๐  เดอืน 
ยงัขาดระยะเวลาทีต่อ้งทาํการสอนตามวุฒปิรญิญาตร ี = ๗๒ - ๓๐   =  ๔๒  เดอืน 
ต่อมาเมือ่ไดร้บัวุฒปิรญิญาโทจะตอ้งทาํการสอนอกี =  ๔๒ x   =  ๒๘  เดอืน 
 
ดงันัน้ นาย ก จะตอ้งทาํการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาโทอกี = ๒ ปี ๔ เดอืน 
 

กรณีการขอตาํแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

  หากจะลาศกึษาหรอืฝึกอบรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และประสงคจ์ะขอตําแหน่ง
ทางวชิาการกใ็หเ้สนอขอก่อนวนัที่ไดร้บัอนุมตัใิหไ้ปศกึษาหรอืฝึกอบรม และต้องเป็นการขอตําแหน่ง
โดยวธิปีกตเิทา่นัน้ 
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