






























เอกสารแนบท้าย ๑ 
 

ก.พ.อ. ๐๓ 
๑. แบบคําขอรับการพจิารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติสว่นตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอดํารงตําแหน่ง............................................ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
โดยวิธี.......................... 

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

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

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

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ 
และกรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณทีี่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรน้ันๆ ด้วย) 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจบัุนดํารงตําแหน่ง........................................................... รับเงินเดือน ........................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ........................ 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ได้รับการแต่งต้ังเป็นรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ........................ 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
 (ในกรณทีี่เคยบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งอ่ืน หรือเคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา/อาจารย์ 
พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุตําแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ดํารงตําแหน่งน้ันด้วย) 
           อายุงาน ...... ปี ........ เดือน    



  ๑๗
     ๒.๕ ตําแหน่งอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากต้นสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
  
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 

     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 

 

 
 



  ๑๘ 
 ๔.๑.๑.๒….......................................................................... 

   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม ่
   ไ ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

  (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เก่ียวเน่ืองสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ
หรืองานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเก่ียวกับ
เรื่องใดหรือมีความเกี่ยวเน่ืองสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ดําเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 

 ๔.๑.๒  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 



  ๑๙ 
 ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๑.๓.๒ .................................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

๔.๑.๔ ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 
 
 



  ๒๐
  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

(ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ใหผู้้เขียนรว่มลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด  
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๒.๑.๒  .......................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 
 
 
 
 



  ๒๑
 ๔.๒.๒ ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด)      

 
  ๔.๒.๓.๒ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 
 
 



  ๒๒ 
  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๒.๔.๓  .................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จาํนวนหน้า  เป็นต้น และกรณทีี่เผยแพรใ่นวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) 
  (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ใหผู้้เขียนรว่มลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
 
 
 



  ๒๓ 
     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
๔.๓.๒  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 
 



  ๒๔
  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

 ๔.๓.๔ ตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 
 

 



  ๒๕
  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จาํนวนหน้า  เป็นต้น และกรณทีี่เผยแพรใ่นวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.) 
  (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ใหผู้้เขียนรว่มลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

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

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

                  วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบญัชา 

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

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

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

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

 

      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ............ (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 
 

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

(...................................................) 
ตําแหน่ง  ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเห็นผู้บังคับบญัชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว......................................................................                   
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ..........(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย) ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ...............................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) 
 
 
 
 

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

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

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

     วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
 



๒๗ 
 
 

 

 

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมคร้ังที่......../........ เมื่อวันที่ .............. 
ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา.......................รายวิชา................................................... ของ นาย/นาง/นางสาว 
....................................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ.............................(ชํานาญ/
ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ) ในการสอน มีคุณภาพ..................(อยู่/ไม่อยู่) ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด 
 
 
 
 
 
    ลงช่ือ.......................................................... 
           (.......................................................) 
   ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
          วันที่........ เดือน................... พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 
 

 

 

ส่วนที่ ๔  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
  
 ตอนท่ี ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน 
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................... ในการประชุมครั้งที่......../.........
เมื่อวันที่..........................รวม...........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว........................ 
ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น........................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
............................ แล้วเห็นว่า 
 
  ๑) งานวิจัย........... เรื่อง คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย กําหนด........ 
เรื่อง ได้แก่ 
   ๑.๑).........................................................................  

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 

  ๑.๒).......................................................................... 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 

 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน................ รายการ คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ 
สภามหาวิทยาลัย กําหนด........ รายการ ได้แก่ 
   ๒.๑).........................................................................  

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 ๒.๒).......................................................................... 

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 
  ๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม.................. เรื่อง คุณภาพ...................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ 
สภามหาวิทยาลัย กําหนด............. เรื่อง ได้แก่ 
   ๓.๑).........................................................................  

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 ๓.๒).......................................................................... 

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ........... เล่ม คุณภาพ..............(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที ่สภามหาวิทยาลัย 
กําหนด........ เล่ม ได้แก่ 
   ๔.๑).........................................................................  

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 
 



๒๙ 
 
 

 

 

   ๔.๒).......................................................................... 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 

 
  ๕) บทความทางวิชาการ........... เรื่อง คุณภาพ.................(อยู่/ไม่อยู่)ในเกณฑ์ที่สภา
มหาวิทยาลัย กําหนด........ เรื่อง ได้แก่ 
   ๕.๑).........................................................................  

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 ๕.๒).......................................................................... 

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ. ช่ือเรื่อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณทีีเ่ผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) 
 
 (กรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
งานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เก่ียวเน่ืองสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ 
หรืองานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัย
เก่ียวกับเรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเน่ืองสอดคล้องกันอย่างไร มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องอะไร ผลที่
ได้รับ การนาํไปใช้ประโยชน ์และแสดงใหเ้ห็นถึงความเชีย่วชาญอย่างไร) 
  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
    ลงช่ือ ........................................................... 
           (..........................................................) 

ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

          วันที่......... เดือน .................. พ.ศ. ....... 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 
 

 

 

 ตอนท่ี ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุม 
ครั้งที่............. เมื่อวันที่ .....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว 
............................. ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า.....................(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ) คุณภาพ ..................... (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ สภามหาวิทยาลัย 
กําหนด จึงเห็น.....................(สมควร/ไมส่มควร) ให้กําหนดตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว................................... 
เป็นตําแหน่ง.....................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา....................
และให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
    ลงช่ือ ......................................................... 
           (.........................................................) 
       ตําแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
           วันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 
 

 

 

ส่วนที่ ๕ มติสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่.../........ เมื่อวันที่...เดือน..................... พ.ศ. 
........ พิจารณาแล้วมีมติ............. (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)  
 

  ๑. ใหแ้ต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว.......................... ให้ดํารงตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ต้ังแต่วันที่ ............................. 
ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน................... (ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์)/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์
เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ..............) 
 

  ๒. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ัง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัย ทราบภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งต้ัง 
พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 

      (สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทลูเพ่ือทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นาย/นาง/นางสาว .................................. ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา 
.......................... ได้ต้ังแต่วันที่.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ.......) พร้อมส่ง
สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอ  
(แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 
 
 
    ลงช่ือ ......................................................... 
           (.........................................................) 
              ตําแหน่ง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
           วันที่.......เดือน.................พ.ศ. ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 
 

 

 

ก.พ.อ. ๐๔ 

แบบเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการโดยผู้บังคับบญัชา 

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติสว่นตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอดํารงตําแหน่ง............................................ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
โดยวิธี.......................... 

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

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

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
ตามลําดับ และกรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณทีี่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรน้ันๆ ด้วย) 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจบัุนดํารงตําแหน่ง.................................................................... รับเงินเดือน ........................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน........................................พ.ศ. .............. 
     ๒.๓ ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ............ 
     ๒.๔ ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ............ 
           (ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งอ่ืน หรือเคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา/อาจารย์
พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุตําแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ดํารงตําแหน่งน้ันด้วย)    
           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    



๓๓ 
 
 

 

 

     ๒.๕ ตําแหน่งอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  …………………….........…….. 
         ............  ………………  …………….  …………………….........…….. 
         ............  ………………  …………….  …………………….........…….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
 
 
 



๓๔ 
 
 

 

 

          ๔.๑.๑.๒….......................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
         ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม ่
   ไ ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เก่ียวเน่ืองสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ 
หรืองานวิจัยทีดํ่าเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเก่ียวกับเรื่องใด 
หรือมีความเกี่ยวเน่ืองสอดคล้องกันอย่างไร และผูข้อเป็นผู้ดําเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใดประกอบการ
พิจารณา) 
 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
         ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๑.๒.๒ ......................................................................................................................... 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
         ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
         ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 



๓๕ 
 
 

 

 

 ๔.๑.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๑.๓.๒ .................................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

๔.๑.๔ ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 
 
 



๓๖ 
 
 

 

 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณทีีเ่ผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ใยฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
  (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ใหผู้้เขียนรว่มลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ......................................................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๒.๑.๒  ..................................................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๒.๑.๓  ....................................................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 
 
 



๓๗ 
 
 

 

 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

 ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๒.๓.๑  ........................................................................................................................... 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๒.๓.๒ .......................................................................................................................... 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 
 
 



๓๘ 
 
 

 

 

  ๔.๒.๓.๓  ....................................................................................................................... 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ......................................................................................................................... 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๒.๔.๓  ......................................................................................................................... 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จาํนวนหน้า  เป็นต้น และกรณทีี่เผยแพรใ่นวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) 
  (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ใหผู้้เขียนรว่มลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 
 

 

 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ......................................................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
 ๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๓.๒.๑  ........................................................................................................................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 
 



๔๐ 
 
 

 

 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

 ๔.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๓.๓.๑  ........................................................................................................................... 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
  ๔.๓.๓.๒ .......................................................................................................................... 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๓.๓.๓  ....................................................................................................................... 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
 ๔.๓.๔ ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  ......................................................................................................................... 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

 
 
 



๔๑ 
 
 

 

 

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  ๔.๓.๔.๓  ......................................................................................................................... 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด) 
 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จาํนวนหน้า  เป็นต้น และกรณทีี่เผยแพรใ่นวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมลูใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
  (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ใหผู้้เขียนรว่มลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

 

   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    ลงช่ือ..........................................................  
                (........................................................) 
       ตําแหน่ง...ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า... 
              วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................ตําแหน่ง................................ 
ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาเสนอแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเป็น................................ในสาขาวิชา............................... 
 
 
 
    ลงช่ือ..........................................................(เจ้าของประวัติ)  
                (........................................................) 
        ตําแหน่ง.................................................... 
              วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
 



๔๒ 
 
 

 

 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมคร้ังที่......../........ เมื่อวันที่ .............. 
ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา.......................รายวิชา................................................... ของ นาย/นาง/นางสาว 
.....................................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ.......................(ชํานาญ/
ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ) ในการสอน มีคุณภาพ..............(อยู่/ไม่อยู่)ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 
 
 
    ลงช่ือ.......................................................... 
           (.......................................................) 
   ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
          วันที่........ เดือน................... พ.ศ. ......... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 
 

 

 

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
  
 ตอนท่ี ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน 
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................... ในการประชุมครั้งที่......../.........
เมื่อวันที่..........................รวม...........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว........................ 
ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น……………………….(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)  
ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า 
 
  ๑) งานวิจัย........... เรื่อง คุณภาพ...........(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย กําหนด
........ เรื่อง ได้แก่ 
   ๑.๑).........................................................................  

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 ๑.๒).......................................................................... 

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน................ รายการ คุณภาพ.................(อยู่/ไม่อยู่)  
ในเกณฑ์ที่ สภามหาวิทยาลัย กําหนด........ รายการ ได้แก่ 
   ๒.๑).........................................................................  

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 ๒.๒).......................................................................... 

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 
  ๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม........... เรื่อง คุณภาพ.........(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที ่
สภามหาวิทยาลัย กําหนด........ เรื่อง ได้แก่ 
   ๓.๑).........................................................................  

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 ๓.๒).......................................................................... 

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ........... เล่ม คุณภาพ…………....(อยู่/ไม่อยู่)ในเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัย 
กําหนด........ เล่ม ได้แก่ 
   ๔.๑).........................................................................  

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
   ๔.๒).......................................................................... 

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 



๔๔ 
 
 

 

 

  ๕) บทความทางวิชาการ........... เรื่อง คุณภาพ..............(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที ่
สภามหาวิทยาลัย กําหนด........ เรื่อง ได้แก่ 
   ๕.๑).........................................................................  

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 ๕.๒).......................................................................... 

ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 

 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ. ช่ือเรื่อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณทีีเ่ผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) 
 
 (กรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
งานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เก่ียวเน่ืองสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ 
หรืองานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัย 
เก่ียวกับเรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเน่ืองสอดคล้องกันอย่างไร มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องอะไร  
ผลที่ได้รับ การนําไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เหน็ถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
    ลงช่ือ ........................................................... 
           (..........................................................) 

ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

          วันที่......... เดือน .................. พ.ศ. ....... 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 
 

 

 

 ตอนท่ี ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุม 
ครั้งที่............. เมื่อวันที่ ...........................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว 
............................. ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..............(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ผลงาน 
วิชาการรับใช้สังคม/ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ) คุณภาพ ....................... (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่   
สภามหาวิทยาลัย กําหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย 
กําหนด จึงเห็น...........(สมควร/ไม่สมควร) ให้กําหนดตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว..............................................  
เป็นตําแหน่ง...........................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา....................
และให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
    ลงช่ือ ......................................................... 
           (.........................................................) 
       ตําแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
           วันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 
 

 

 

ส่วนที่ ๔ มติสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
 
  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่.../........ เมื่อวันที่... 
เดือน..................... พ.ศ. ........ พิจารณาแล้วมีมติ............ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)  
 

  ๑. ใหแ้ต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว.......................... ให้ดํารงตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ต้ังแต่วันที่ ............................. 
ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์)/ ได้รับผลงาน
ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ.............) 
 

  ๒. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ัง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัย ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งต้ัง พร้อม
ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบเสนอแต่งต้ัง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
 

      (สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทลูเพ่ือทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นาย/นาง/นางสาว .................................. ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา 
.......................... ได้ต้ังแต่วันที่.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ได้รับ
เรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ.........) พร้อมสง่สําเนา
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงาน ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบเสนอแต่งต้ัง  
(แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
 
 
 
    ลงช่ือ ......................................................... 
           (.........................................................) 
              ตําแหน่ง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
           วันที่.......เดือน.................พ.ศ. ....... 
 
 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 
 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
 

๒. แนวทางการประเมินผลการสอน 
 

หลักเกณฑ์ 
ให้ ก.พ.ว. ประเมินผลการสอนว่าผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการมีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือ

เช่ียวชาญในการสอน มีความสามารถในการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะวิชาที่สอน โดยใช้แนวทางในการประเมินตามความเหมาะสม ดังต่อไปน้ี  
 ๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกําหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือก
การเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่
สามารถประเมินได้ ที่ผู้เสนอขอตําแหน่งเป็นผู้สอน (คํานิยามรูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ) ซึ่งมี
การอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 
 ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใช้คําถามเพ่ือให้
ผู้เรียนคิดและตอบคําถามให้เข้าใจได้ชัดเจน    
 ๓. มีความสามารถท่ีจะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเช่ือถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(lifelong learner) 
 ๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน    

๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 ๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม  
 ๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถ
จําลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 
 ๘. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน (interpersonal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น 
 ๙. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
 
วิธีการ  
 ๑. ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการจัดทําบันทึกเสนอเรื่องผ่านต้นสังกัดของตนเอง (หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสาขาวิชา เป็นต้น) พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน และเอกสารรับรองภาระงาน 
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนด  
 ๒. ต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 
 ๒ .๑ หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารคําสอน เสนอต่อคณบดี/ผู้อํานวยการ/หัวหน้าส่วนงานน้ัน ๆ พิจารณา 
 ๒.๒ คณบดี/ผู้อํานวยการ/หัวหน้าส่วนงาน พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารคําสอน เสนอต่อคณะกรรมการประจําส่วนงานพิจารณา 
 
 



๔๘ 
 
 

 

 

 ๒.๓ คณะกรรมการประจําส่วนงาน พิจารณาเห็นชอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารคําสอน และให้เสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน มีองค์ประกอบดังน้ี 
  ๒.๓.๑ คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน เป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
  ๒.๓.๒ คณาจารย์ภายในสาขาวิชาที่ตรง หรือเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ คน โดยมีตําแหน่งทางวิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าตําแหน่งที่เสนอขอ หาก
ส่วนงานไม่มีคณาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าตําแหน่งที่เสนอขอ ให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  
   อนุกรรมการ ๑ ใน ๓ คน ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับไม่ ตํ่ากว่า Senior Fellow ของ Advanced Higher Education ประเทศอังกฤษ (Ad HE) หรือ 
Srinakharinwirot University Professional Standard Framework (SWU-PSF) ระดับ 3  
 ๒.๔ มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร   
คําสอน และเอกสารรับรองภาระงานสอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเสนอรายช่ือ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนต่อ ก.พ.ว. เพ่ือพิจารณาอนุมัติและแต่งต้ัง 
 ๒.๕ ต้นสังกัดดําเนินการประเมินผลการสอน พร้อมกับรายงานผลการประเมินผลการสอนที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ให้แล้วเสร็จมายังมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด  
 ๒.๖ มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน แล้วจึงเสนอผลการประเมินผลการสอนต่อ 
ก.พ.ว.   
 ๒.๗ มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลการสอน ไปยังต้นสังกัดเพ่ือแจ้งผู้เสนอขอ
ทราบ โดยสามารถเก็บผลการประเมินผลการสอนไว้ได้ ๒ ปี นับแต่วันที่ ก.พ.ว. อนุมัติ และจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาขอตําแหน่งทางวิชาการต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 
 

 

 

การประเมินผลการสอน 
 
 เอกสารประกอบการสอน 
นิยาม เอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบจัดเป็น
เครื่องมือสําคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 
 

รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี
เพ่ิมขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายช่ือบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อ
เอกสารท่ีเก่ียวเนื่องแผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคล่ือนไหว (video) ภาพ
เลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อ่ืน ๆ ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
เอกสารประกอบการสอน รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต หรือ ๔๕ ช่ัวโมง ได้แก่ 
          - การสอนแบบบรรยาย 
          - การสอนแบบปฏิบัติการ 
          - การสอนเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning) 
          - การสอนแบบปัญหาเป็นแกน (Problem-Based Learning, PBL) 
          - การสอนแบบข้างเตียง 
          - การนิเทศนิสิต 
          - หรืออ่ืนๆ ตามท่ีคณะเห็นชอบ 
 

การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารท่ีจัดทําเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสําเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออ่ืน ๆ อาทิ 
ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
 

ลักษณะคุณภาพ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป และความชํานาญในการสอน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 
 

 

 

การประเมินผลการสอน  
 
 เอกสารคําสอน 
นิยาม เอกสารที่ ใช้สอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็น

เน้ือหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือ
สําคัญของผู้เรียนที่นําไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชาน้ัน ๆ 
 

รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีเพ่ิมขึ้น 
เช่น รายช่ือบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เก่ียวเนื่อง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่าง
หรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพแบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพ่ือขยาย
ความที่มาของสาระและข้อมูลและบรรณานุกรมที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย 
เอกสารประกอบการสอน รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต หรือ ๔๕ ช่ัวโมง ได้แก่ 
          - การสอนแบบบรรยาย 
          - การสอนแบบปฏิบัติการ 
          - การสอนเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning) 
          - การสอนแบบปัญหาเป็นแกน (Problem-Based Learning, PBL) 
          - การสอนแบบข้างเตียง 
          - การนิเทศนิสิต 
          - หรืออ่ืนๆ ตามท่ีคณะเห็นชอบ 
 

การเผยแพร่ ต้องได้รับการจัดทําเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์หรือถ่ายสํานาเย็บเล่มหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่แสดง
หลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คําสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชาน้ัน ๆ มาแล้ว 
 

ลักษณะคุณภาพ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป และมีความชํานาญพิเศษในการสอน สําหรับตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ หรือมีความเช่ียวชาญในการสอน สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 
 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๓ 
 

 ๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 

 ๓.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ดําเนินการเอง 
 ๓.๒ ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังน้ี 
  ๓.๒.๑ ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้อง
เป็นผู้ดําเนินการหลักในเรื่องน้ัน 
  ๓.๒.๒ สําหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
   (๑) ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
   (๒) ผู้ขอเป็นผู้ดําเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองสอดคล้องกัน ซึ่งแสดง
ปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง 
   (๓ ) ในกรณี ผลงานวิจัยที่ เป็น ชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้ ขอจะต้องเป็น
ผู้ดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการน้ัน) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
   (๔) ในกรณีวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเน่ืองกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักและมี
ปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
   ผู้ดําเนินการหลัก (Corresponding author) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และความ
รับผิดชอบสําคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการ
สรุปผลการวิจัยและให้ ข้ อ เสนอแนะ  (Research Summary and Recommendation) รวมทั้ ง เป็น
ผู้ดําเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว 
   ทั้งน้ี ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ดําเนินการหลัก (Corresponding author) ได้เพียงคน
เดียว เว้นแต่กรณีอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๓.๓ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการท่ีมี
ผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเร่ืองน้ันร้อยละ
เท่าใด รวมท้ังระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานน้ัน ทั้งน้ี หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ลง
นามรับรองได้ครบทุกคนให้ดําเนินการดังน้ี 
  (๑) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจํานวนผู้ร่วมงานทุกคน
และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน 
  (๒) กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ให้มี
การลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งขี้แจงเหตุผลความจําเป็นที่
ผู้น้ันไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้น้ันให้ชัดเจนเพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว 
  การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ 



๕๒ 
 
 

 

 

  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริงจะ
ถือว่าการกระทําของผู้น้ันเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยให้มหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยต่อไป 
 ๓.๔ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีการดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณา
การหลายสาขาวิชา ผู้ขอตําแหน่งต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทในข้ันตอนการ
ทํางานอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ 
  ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 
  ข. การออกแบบหรือพัฒนาช้ินงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
  ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง 
  ให้ผู้ขอตําแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานน้ันของผู้ร่วมงานทุกคนและ
บทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอตําแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง 
 ๓.๕ ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีช่ือผู้ใด 
ระบุเป็นเจ้าของผลงานผู้มีช่ือที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการน้ัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการน้ัน ๆ 
 ๓.๖ กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาที่ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผู้น้ันต้องเป็นผู้ริเริ่ม กํากับดูแลและมีบทบาท
สําคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 
 

 

 

แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 
 งานวิจัย     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน    ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
 ตํารา    หนังสือ      บทความทางวิชาการ 
เรื่อง ............................................................................................................................................................. 
ตีพิมพ์ในวารสารช่ือ ..................................................เล่มที่................................หน้าที่............ปี ค.ศ..........
ผู้ร่วมงานจํานวน ................. คน แต่ละคนที่ส่วนร่วมดังน้ี : 
 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงาน
ร้อยละ 

บทบาทและหน้าที ่ความรับผิดชอบ 
  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

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

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

(...................................................) 
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๕๔ 
 
 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๔ 
 

๔. ประเภทของผลงานทางวิชาการ 
 
กลุ่ม ๑ งานวิจัย 
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 ๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 ๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 ๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
 ๒.๕ งานแปล 
 ๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
 ๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 ๒.๙ สิทธิบัตร 
 ๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ 
กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
กลุ่ม ๔  ๔.๑ ตํารา 
 ๔.๒ หนังสือ 
 ๔.๓ บทความทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 
 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๕  
 

๕. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
 

ผลงานวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ สามารถจําแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังน้ี 

 กลุ่ม ๑ งานวิจัย 
 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานวิจัย 
        ๑. งานวิจัย 
นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลคําตอบ
หรือข้อสรุปรวม ที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน) หรือการนํา
วิชาการน้ันมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่
ที่เกิดประโยชน์ 
 

รูปแบบ อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังน้ี 
          ๑. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(research process) อาทิ การกําหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทําวรรณกรรม
ปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืน ๆ แสดงให้เห็น
ว่าได้นําความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
          ๒. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยน้ัน ให้มีความ
กระชับและสั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือวารสารทางวิชาการ 
          ๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งนํางานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 
 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 
         ๑. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีวารสารทางวิชาการน้ันอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือ
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 
    

 

 

 



๕๖ 
 
 

 

 

       ๑. งานวิจัย (ต่อ) 
การเผยแพร่ (ต่อ)      ๓. นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการ

ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการน้ันหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
ทําหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไข
ถ้อยคําหรือรูปแบบการนําเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความ
ในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแ์ละอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งน้ี คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการ
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
     ๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ 
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาน้ันและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ทั้งน้ี คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)  
จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวิจัยน้ันเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือข้อกําหนดของสัญญาจ้างเท่าน้ัน 
     ๕. เผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ 
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาน้ันและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
         เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนํา “งานวิจัย” น้ันมา
แก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงเพ่ือนํามาเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการและ
ให้มีการประเมนิคุณภาพ “งานวิจัย” น้ันอีกคร้ังจะกระทําไม่ได้ 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธี
วิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
      ๑. เป็นผลงานที่แสดงถงึการวิเคราะห์และนําเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่า
งานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
      ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแพร่หลาย 
 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
      ๑. เป็นงานบุกเบิกที่มีคณุค่าย่ิงและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทาํให้เป็น 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงทําให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ  
ที่จะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน 
       ๒. เป็นทีย่อมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

 



๕๗ 
 
 

 

 

กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑๐ ประเภท ดังนี ้
   ๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
   ๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
   ๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
   ๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
   ๒.๕ งานแปล 
   ๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
   ๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
   ๒.๙ สิทธิบัตร 
   ๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 
 

 

 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

         ๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ส่วนใหญ่อยู่

ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาหรือ
การแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

รูปแบบ จัดทําเป็นเอกสาร โดยมีคําอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือช้ีให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ทําให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและ
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปน้ี 
   ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการดําเนินการ 
   หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 
   คําอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
 คําอธิบายถึงความรู้ความเช่ียวชาญท่ีใช้ และการนําเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ที่เก่ียวข้องมาใช้ 

   คําอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
   คําอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่ 
      คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมน้ัน 
 คําอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนํากลับมาใช้ในการเรียนการสอน 
   เช่น การเขียนตํารา หรือการปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อ 
   วิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนิสิต 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
          ๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุม
วิชาการที่ มีห นังสือประมวลบทความ  (proceedings) และมีการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบันซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งน้ี 
บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรมหรือหากไม่มี จะต้องมี
เอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
           ๒. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเน้ือหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเน้ือหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
          ๓. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มี
เน้ือหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
          ๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเน้ือหาหรือ 
มีเอกสารประกอบที่มีเน้ือหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และต้อง 
มีหลักฐานรับรองว่าได้นําไปใช้ประโยชน์แล้ว 
         ๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกท่ีแสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
วิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการท่ีเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดทําเอกสาร
ประกอบที่มีเน้ือหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
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                ๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความ

ต้องการโดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทําความเข้าใจสถานการณ์ จนมี
แนวโน้มทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้ม
ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ัน 
 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างในการ
แก้ปัญหาหรือทําความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่าง
เป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
หรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยสําคัญ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรมให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางการประเมินดังต่อไปน้ี 
 ๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
 ๒. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม  
การสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 ๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว  
อาจประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งต้ังผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 
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คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของ 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้

         ๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
นิยาม ผลงานทางวิชาการซึ่งอาจดําเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและ

พัฒนามีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการ
เรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยคําอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานสําคัญ 
ได้แก่ 
         (๑) สภาพปัญหาที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน   
         (๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผลหรือความเช่ือที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอนท่ีเป็นนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งน้ี 
นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงาน
ประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น บทเรียน
แบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการ
สอนและ 
         (๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการนํานวัตกรรมน้ันไปทดลองใช้กับผู้ เรียนใน
สถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีข้อมูลหลัก
ฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางท่ีพึงประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
ในผู้เรียนและผู้สอน 

รูปแบบ       ๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 
      ๒. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบาย
แนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดทําเป็นเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การเผยแพร่       ๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาน้ัน
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
      ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 
      ๓. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี วารสารทางวิชาการน้ันอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
      ๔ . เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 
      ๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคําอธิบาย
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 
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         ๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี   

       ๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่
ปรับจากแนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่ 
       ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนําไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง 
 
ระดับดีมาก 
     ๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 
     ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถนําไปใช้ประโยชน์กับการ
พัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่ืนได้ 
     ๓. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่มี impact factors 
 
ระดับดีเด่น 
     ๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ 
     ๒. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/ 
งานการศึกษา หรือ งานประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 
 

 

 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของ 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

         ๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
นิยาม เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทาง
วิชาการด้านอ่ืน อันนําไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด
หรือเชิงประจักษ์เก่ียวกับนโยบายสาธารณะหรือการนํานโยบายน้ันไปปฏิบัติ เพ่ือให้
ภาครัฐนําไปใช้กําหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คําสั่ง หรือมาตรการอื่นใด ทั้งน้ี เพ่ือ
แก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ่นหรือ
นานาชาติ 
 

รูปแบบ จัดทําเป็นเอกสาร โดยมีคําอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอ่ืนที่
ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ตามหลักวิชาการ ทั้งน้ีโดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย รางกฎ แผน คําสั่ง หรือมาตรการ  
อ่ืนใดเป็นผลผลิต (output) รวมท้ังมีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ 
(impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย 
 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 
        ๑. ได้มีการนําเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คําสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อม
คําอธิบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะน้ันๆ ทั้ง
ได้มีการนําไปสู่การพิจารณาหรือดําเนินการโดยผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
       ๒. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะน้ันไปยังผู้เก่ียวข้อง 
 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผล
สนับสนุน ซึ่งแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
ระดับดีมาก เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีแต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการ
แก้ปัญหา หรือพัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย 
ร่างแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เก่ียวข้อง 
 
ระดับดีเด่น เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงอภิปรายอย่าง
กว้างขวางในสังคม หรือได้รับการนําไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะน้ัน และ
เกิดประโยชน์ 
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คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
         ๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
นิยาม        งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดทํา
เป็นกรณีศึกษาเพ่ือใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทั้ งน้ี โดยเป็นการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอ่ืนๆ 
นํามาประกอบการตัดสินใจและกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือ
ทําข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมขอบุคคล
หรือพฤติกรรมขององค์กรเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางใน
การตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสิน
ในคดีน้ัน ๆ 
       จํานวนกรณีศึกษาที่จะนํามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนให้เป็นไป
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 

รูปแบบ       เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน  
(Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน คือ บทนํา เน้ือหา และบทส่งท้าย 
 

การเผยแพร ่       เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือ
แหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 
 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี  
      ๑. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนํา เน้ือหา บทส่งท้าย
รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ 
      ๒. เป็นกรณีศึกษาที่มีเน้ือหาและการนําเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา 
 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
       เป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเน้ือหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างแพร่หลาย 
 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
       ๑. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ นําเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู้
ศึกษามาก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเร่ือง
หน่ึงที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 
       ๒. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 



๖๔ 
 
 

 

 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของงานแปล 
         ๒.๕ งานแปล 
นิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรมหรืองานด้านปรัชญาหรือประวัติศาสตร์ 

หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความสาํคัญและทรงคณุค่าในสาขานัน้ๆ ซึ่งเมื่อนํามา
แปลแล้วจะเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจาก
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหน่ึง 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 
      ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
      ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ อาท ิการเผยแพร่ในรูปแบบของ 
ซีดีรอม ฯลฯ  
      การเผยแพร่ดังกล่าวน้ันจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน 
การสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสตูร ซึ่งจํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
      ทั้งน้ี ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย/คณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาน้ันและต้อง
เผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 
     กรณทีี่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมมีติให้ปรับปรุง
งานแปลซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถปรบัปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นได้ ทั้งน้ี เมื่อได้แก้ไข
ปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องนํา
งานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
    กรณีที่ได้มกีารพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด การนํางานแปลน้ันไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาในงานแปล
เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระทําได้ แต่ให้มีการ
ประเมินคุณภาพงานแปลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขน้ันใหมอี่กคร้ังหน่ึง 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



๖๕ 
 
 

 

 

         ๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นการถ่ายทอดเน้ือหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทนําของ 

ผู้แปลทีใ่ห้ข้อมลูครบถ้วนเก่ียวกับเอกสารที่แปล 
 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่าน
เข้าใจง่าย 
 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทนําเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ 
ความเข้าใจของผู้แปลในเรื่องน้ันๆ และเรื่องอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน หรือมีการค้นคว้า
เพ่ิมเติมของผู้แปล ใส่ไว้ในบทนํา หรือเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี 
  
       สําหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลักษณะคณุภาพ
ดังต่อไปน้ี 
 
ระดับดี เป็นงานแปลท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิด 
หรือวัฒนธรรมต้นกําเนิด และบ่งช้ีความสามารถในการสือ่ความหมายได้อย่างดี  
มีการการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที ่
เทียบได้กับงานวิจัยมีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสม 
ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 
 
ระดับดีมาก เป็นงานแปลท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทาง
ความคิดหรือวัฒนธรรมต้นกําเนิดและบ่งช้ีถึงความสามารถในการสื่อความหมายใน
ระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทยีบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี มีการใหอ้รรถาธิบาย
เชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทัง้ในระดับจุลภาคและมหภาค 
 
ระดับดีเด่น ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ 
ดีมาก โดยมีข้อกําหนดเพ่ิมเติมดังน้ี 
 ๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความสําคัญในระดับทีม่ีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 
 ๒. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
 ๓. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลทีม่ีลักษณะเป็นการ
บุกเบิกทางวิชาการ 
 

  

 

 

 



๖๖ 
 
 

 

 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของ 
พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) มานานุกรม (directory) 

และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
         ๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) มานานุกรม (directory)  
                 และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
นิยาม งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเก่ียวกับคํา หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอ่ืน 

ๆ อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมท้ังแสดงสถานะ
ล่าสุดทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชาน้ันๆ เป็นการรวบรวมคํา หรือ
หัวข้อหรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีคํานํา 
ช้ีแจง หลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่ นํามาใช้ รวมทั้ งอธิบายวิธีการใช้ และมี
บรรณานุกรมรวมหรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นคํา ในกรณี
ที่จําเป็น 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 
   ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
   ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    ทั้งน้ี ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔เดือน 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พ้ืนฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเน้ือหาที่
กว้างขวางตามท่ียอมรับกันในวงวิชาการ 
 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ช้ีให้เห็นถึง
วิวัฒนาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยงานย่อยและ/หรือสาขาวิชาน้ันๆ 
 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับดีมาก และต้องมีการช้ีทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิด
เชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 
 

 

 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของ 
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

         ๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นิยาม ผลงานวิชาการท่ีเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์

พืชหรือสัตว์พันธ์ุใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสําหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะ
ด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
พัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยวิธี
วิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 
 

รูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดในการ
วิจัยค้นคว้าและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติต่างๆทั้งที่เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานและ
คุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของการนําไปใช้จริงในสภาพท่ี
เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการนําไปใช้แง่เศรษฐกิจหรือสังคม 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 
      ๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
      ๒. เอกสารประกอบ ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งน้ี ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ มี
ผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เช่ือถือได้ และการนําผลงานน้ันไปใช้มีศักยภาพใน
การส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง 
 
ระดับดีมาก เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ
มากขึ้น มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เช่ือถือได้ และการนําผลงานน้ันไปใช้มี
ศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 
 
ระดับดีเด่น เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ
ที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เช่ือถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติโดดเด่น 
และมีศักยภาพสูงในการนําไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทาง
หรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 
 

 

 

 

  



๖๘ 
 
 

 

 

 คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของ 
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรยีะ ศิลปะ 

         ๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม ผลงานหรือชุดผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา 

จริยธรรม หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์
ของเจ้าของผลงาน  มีการนําเสนอพร้อมคําอธิบายอันประกอบด้วยหลักวิชาที่เอ้ือต่อ
การสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ 
ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอ่ืนๆ 

รูปแบบ งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิง
ทฤษฎี รวมท้ังกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูลและข้อ
วินิจฉัยที่ เอ้ือให้ เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าในหมู่ ของผู้ รับงาน 
ประกอบด้วย 

 ประเภทผลงานด้านศิลปกรรม ช่ือผลงาน ช่ือสกุลผู้สร้างสรรค์ วันเดือนปีที่
เผยแพร่ครั้งแรก 

 บทนํา ระบุแรงบันดาลใจ หรือเหตุผลของการสร้างสรรค์ผลงาน 
 จุดมุ่งหมาย ระบุคล้ายการเขียนวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย โดยเขียนเป็น

จุดมุ่งหมายที่ ต้องการนําเสนอผ่านผลงานโดยจะระบุเป็นข้อๆ ซึ่งมีทั้ง
ลักษณะของการอธิบายถึงเทคนิคที่จะนํามาทดลองสร้างสรรค์ หรือเป็น
เน้ือหา หรือสาระสําคัญที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนําเสนอต่อผู้ชมงานสร้างสรรค์ 

 ขอบเขต (ถ้ามี) ข้อมูลระบุเน้ือหาที่เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ เป็น
รายละเอียดที่ กําหนดขอบเขตการเลือกใช้เทคนิค วิธีการ หรือสิ่งที่ ผู้
สร้างสรรค์ต้องการนําเสนอแบบเจาะจง อาจเป็นเง่ือนไขเก่ียวกับเวลา 
สถานที่ แหล่งที่มาของข้อมูล หรือเจ้าของทฤษฏีที่เลือกใช้ หรือประเภทของ
ข้อมูลที่นํามาใช้ ที่เมื่อผู้ชมหรือผู้อ่านผลงานสร้างสรรค์จะเข้าใจขอบเขตของ
สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ใช้เป็นฐานข้อมูลในการนําเสนอ 

 กระบวนการการสร้างสรรค์ ข้อมูลระบุวิธีการ กิจกรรม และรายละเอียดการ
สร้างสรรค์ที่จะต้องทํา เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและผลงานสร้างสรรค์ อันแสดง
ถึง แนวความคิดในการสร้างสรรค์  ขั้นตอนในการออกแบบสร้างสรรค์ 
ผลงานการสร้างสรรค์ / ภาพผลงาน 

 อภิปรายผลการสร้างสรรค์ คือการอภิปรายผลการสร้างสรรค์ ลักษณะ
ผลงานท่ีสร้างสรรค์ ถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ ในกรณีของผลงานที่ได้มีการนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
แล้ว ให้อภิปรายจากคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ชม 
ข้อคิดเห็นของตัวผู้สร้างงาน อภิปรายร่วมกับวัตถุประสงค์ แนวคิดหรือ
ทฤษฏีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 
 
 



๖๙ 
 
 

 

 

 ประโยชน์หรือคุณค่าของผลงานสร้างสรรค์  ระบุประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้รับ
จากการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/  
พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน อาจระบุหน่วยงานที่นําผลงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ 

 บรรณานุกรม 
 การนําเสนอ / การเผยแพร่ ระบุรูปแบบ ข้อมูลการเผยแพร่ ช่ืองาน

นิทรรศการ/ช่ืองาน หน่วยงานที่จัด สถานที่จัดแสดง จํานวนผู้ชม ระยะเวลา
การแสดงผลงาน (ระบุวัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุด) ระดับการเผยแพร่ 

 รายละเอียดการนําผลงานไปจดทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี) ระบุรายละเอียด
เก่ียวกับข้อมูลแสดงทรัพย์สินทางปัญญา 

 แหล่งทุน (ถ้ามี) ระบุหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานและ
งบประมาณที่ได้รับ 

 ภาคผนวก  (ถ้ามี ) ระบุข้อมูลสนับสนุน  เช่น  การแจกแบบสอบถาม  
การสัมภาษณ์หรือคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 
        ๑. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        ๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกเสียง 
       ทั้งน้ี ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔
เดือน 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นผลงานท่ีมีคุณค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้ประพันธ์สามารถ อธิบายหลักการ
และกระบวนการสร้างสรรค์ที่สื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี 
 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อ
วรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ (creative writing) และ
การศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ 
 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานท่ีสร้างมิติใหม่ในด้านการ
สร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์ (creative 
writing) และการศึกษาศิลปะ 
 

 

 

 



๗๐ 
 
 

 

 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของสิทธบิัตร (patent) 
         ๒.๙ สิทธิบัตร (patent) 
นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
รูปแบบ อาจจัดทําได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

      ๑. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานน้ัน เพ่ือช้ีให้เห็นว่า
เป็นผลงานท่ีทําให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้าง
ความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหน่ึงๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร  
ในแง่ใด 
      ๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึง
คุณค่าของผลงานน้ันด้วย 

การเผยแพร่ มีหลักฐานการนําสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้นําไปวิจัยหรือพัฒนา 
ต่อยอด 
 
ระดับดีมาก เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้นําไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ 
 
ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้นําไปใช้
ประโยชน์ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ
เชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
 
 

 

 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของซอฟต์แวร์ (software) 
         ๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software) 
นิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิซึ่งเป็น

ผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีหลัก
วิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างขัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์หลักวิชา เพ่ือ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 
         ๑. การดําเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลข (numerical method) หรือการดําเนินงานลักษณะ engineering design ซึ่งเป็น
การปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง 
        ๒. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ 
(source code) เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี
นัยสําคัญ 
        ๓. โครงการท่ีมีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้สอดคล้องกับ
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการทํางานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการ
ปรับปรุงระบบหรือสํารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวช้ีวัดที่ชัดเจนซึ่งมิได้
นําเข้ามาเพ่ือทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว 
       ทั้งน้ี ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 
 

รูปแบบ อาจจัดทําได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
       ๑. มีคําอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานน้ัน เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งาน
หลักการของวิธีการทํางานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจนเพ่ือ
ช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทําให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้าง
ความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหน่ึงๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 
      ๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่า
ของผลงานน้ันด้วย 
 

การเผยแพร่ มีหลักฐานการนําซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เก่ียวข้อง ทั้งน้ีต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 
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คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของซอฟต์แวร์ (software) 
         ๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software) (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย  

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนําไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
       ๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และนําเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่า
งานเดิม ที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว 
        ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนําไปประยุกต์ได้อย่าง
แพร่หลาย 
 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งานอย่าง
กว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ 
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กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 
คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานวิชาการรบัใชส้ังคม 

         ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
นิยาม        ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดย

ประจักษ์ต่อสาธารณะ 
      ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมน้ีต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น
ทางด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นําไปสู่การจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่า
สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

รูปแบบ จัดทําเป็นเอกสาร โดยมีคําอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานน้ัน เพ่ือช้ีให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ทําให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหน่ึง
หรือหลายสาขาวิชา และสามารถนําไปอ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็น
ต่อไปน้ี 
    การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
    การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
    การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
    ความรู้หรือความเช่ียวชาญท่ีใช้ในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
    การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
    การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
    การสรุปแนวทางการธํารงรักษาหรือการนําไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา 
    
        ทั้งน้ี นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
เก่ียวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ 
จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการกําไรหรือความเอ้ืออํานวยจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่ได้รับผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 
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คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานวิชาการรบัใชส้ังคม 
         ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ) 
การเผยแพร่ ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เย่ียมชมพ้ืนที่และ

จะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สอดคล้อง
กับผลงาน โดยการเผยแพร่น้ันจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรท่ี
สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ
โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มี
การวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทําความเข้าใจ
สถานการณ์มีการถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่าง
เป็นที่ประจักษ์หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กร
ภาคเอกชนน้ัน 
 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนํามาใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไข
ปัญหาหรือทําความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่
ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนอ่ืนได้หรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 
 
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปน้ี 
       ๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
       ๒. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง หรือ 
สารสนเทศจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
       ๓. นอกจากประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน
จากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ร่วมด้วยซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งต้ังผู้แทนให้ไป
ตรวจสอบแทนก็ได้ 
        ทั้งน้ี ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
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 กลุ่ม ๔ ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของตํารา 
         ๔.๑ ตํารา 
นิยาม        งานวิชาการที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชา ซึ่งเกิดจาก

การนําข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนกําหนดให้เป็นแกนกลาง 
ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตาม
หลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้
สําคัญที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่องวงการวิชาการน้ัน ๆ 
        เน้ือหาสาระของตําราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอย่ืนเสนอขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
        ทั้งน้ี ผู้เสนอขอตําแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เก่ียวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตําราเล่มที่เสนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการด้วย 
        ผลงานทางวิชาการท่ีเป็น “ตํารา” น้ีอาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอนจนถึง
ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชาน้ัน แต่สามารถ
อ่านและทําความเข้าใจในสาระของตําราน้ันด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชาน้ัน 
        หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไป
แล้ว จะนํามาเสนอเป็นตําราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นตํารา 

รูปแบบ         เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยคํานํา สารบัญ เน้ือเร่ือง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การ
สรุป การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นคํา ทั้งน้ีควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง
หรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจในสาระสําคัญน้ันได้โดยเบ็ดเสร็จ  
        ทั้งน้ี ตําราที่ส่งต้องมีจํานวนหน้า ที่เป็นผู้เสนอขอตําแหน่งเรียบเรียงหรือแต่งเอง  
ของกระดาษขนาด A4 เทียบได้ไม่น้อยกว่า  
        ๓๐   หน้า สําหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
        ๕๐   หน้า สําหรับรองศาสตราจารย์ 
        ๘๐   หน้า สําหรับศาสตราจารย์ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ในสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่ เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังน้ี 
       ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
       ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปแบบของซีดีรอม,   
e-learning, online learning 
       ๓. การเผยแพร่ใน e-book โดยสํานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  
       การเผยแพร่ดังกล่าวน้ันจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่าน้ัน จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

 



๗๖ 
 
 

 

 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของตํารา 
         ๔.๑ ตํารา (ต่อ) 
การเผยแพร่(ต่อ) กรณีที่ ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของตําราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด การนําเสนอตําราน้ันไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาใน
ตําราเพ่ือนํามาเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการคร้ังใหม่ สามารถกระทําได้ แต่ให้มีการ
ประเมินคุณภาพตําราที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขน้ันใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นตําราที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิด
และการนําเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
       ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
       ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
       ๓. สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ 
 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
      ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
     ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเน่ือง 
     ๓. เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 
 

 

 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของหนังสือ 
         ๔.๒ หนังสือ 
นิยาม        งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงอย่างรอบด้านและ

ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่
เป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐาน
ทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เน้ือหาของหนังสือไม่จําเป็นต้อง
สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือของสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตร 
และไม่จําเป็นต้องนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง 
       เน้ือหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอย่ืนเสนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
       หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไป
แล้ว จะนํามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้ 

รูปแบบ       เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คํานํา สารบัญ เน้ือเร่ือง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง 
บรรณานุกรม และดัชนีค้นคํา ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ 
ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 
       ๑. เป็นงานท่ีนักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียง
ขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริม
ปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่ง 
       ๒ . เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหน่ึงในหนังสือที่มีผู้ เขียนหลายคน (book 
chapter) โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจ
ในสาระสําคัญน้ันได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ทําให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคน
จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน 
      ทั้งน้ี หนังสือที่ส่งต้องมีจํานวนหน้า ที่เป็นผู้เสนอขอตําแหน่งเรียบเรียงหรือแต่งเอง  
ของกระดาษขนาด A4 เทียบได้ไม่น้อยกว่า  
        ๓๐   หน้า สําหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
        ๕๐   หน้า สําหรับรองศาสตราจารย์ 
        ๘๐   หน้า สําหรับศาสตราจารย์ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ในสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่ เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังน้ี 
       ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
       ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
       ๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสํานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
 

 

 



๗๘ 
 
 

 

 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของหนังสือ 
         ๔.๒ หนังสือ (ต่อ) 
การเผยแพร่ (ต่อ)        การเผยแพร่ดังกล่าวน้ันจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการ

เรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่าน้ัน จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดง
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่
ได้เช่นกัน 
      กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด การนําหนังสือน้ันไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาใน
หนังสือเพ่ือนํามาเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระทําได้ แต่ให้มี
การประเมินคุณภาพหนังสือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขน้ันใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมี
แนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเชนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
      ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
      ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
      ๓. สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ 
 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
      ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
     ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเน่ือง 
      ๓. เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



๗๙ 
 
 

 

 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของบทความทางวิชาการ 
         ๔.๓ บทความทางวิชาการ 
นิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่าง

ชัดเจน ทั้งน้ี มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสํารวจ
วรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นน้ันได้ อาจเป็น
การนําความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดย
ที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 

รูปแบบ ประกอบด้วยการนําความท่ีแสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ
วิเคราะห์  กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป  มีการอ้างอิงและ
บรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 
       ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี วารสารทางวิชาการน้ันอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
       ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 
       เมื่อได้เผยแพร่ “บทความทางวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนํา
“บทความทางวิชาการ” น้ันมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือนํามา
เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความทาง
วิชาการ” น้ันอีกคร้ังหน่ึง จะกระทําไม่ได้ 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และ
ทันสมัยมีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
      ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
      ๒. สามารถนําไปอ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ 
 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
      ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
      ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเน่ือง เป็นที่เช่ือถือและยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิขาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 

 



๘๐ 
 
 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๖ 
 

๖. ตัวอย่างแนบท้าย 

กรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น 

การคํานวณหาระยะเวลาที่ต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น 

= ระยะเวลาที่ยังขาดตามวุฒิการศึกษาเดิม (เดือน) x  

หมายเหตุ ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการคํานวณจากปีเป็นเดือนก่อน 

 

ตัวอย่าง 

 นาย ก ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อและได้รับวุฒิ
ปริญญาโทเพ่ิมขึ้น และกลับมาทําการสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาโท ดังน้ัน นาย ก จะต้องทําการสอนด้วย
วุฒิปริญญาโทอีกก่ีปี จงึจะขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

 

วิธีการคํานวณดังนี้ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งปริญญาตรี ๖ ปี    = ๗๒ เดือน 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งปริญญาโท ๔ ปี     = ๔๘ เดือน 

นาย ก ทําการสอนด้วยวุฒิปริญญาตรีมาแล้ว ๒ ปี ๖ เดือน  = ๓๐ เดือน 

ยังขาดระยะเวลาที่ต้องทําการสอนตามวุฒิปริญญาตรี  = ๗๒ – ๓๐   = ๔๒ เดือน 

ต่อมาเมื่อได้รับวุฒิปริญญาโทจะต้องทําการสอนอีก   = ๔๒ x       = ๒๘ เดือน 

ดังน้ัน นาย ก จะต้องทําการสอนด้วยวุฒิปริญญาโทอีก  = ๒ ปี ๔ เดือน 

 

กรณีการขอตําแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

 หากจะลาศึกษาหรือหรือฝึกอบรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ และประสงค์จะขอตําแหน่งทาง
วิชาการก็ให้เสนอขอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และต้องเป็นการขอตําแหน่งโดยวิธีปกติ
เท่าน้ัน 

 

 



๘๑ 
 
 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๗ 
 

๗. การเทยีบตําแหน่งทางวิชาการ 

ขั้นตอนการขอเทียบตําแหน่งทางวิชาการ 
 ให้ส่วนงานพิจารณาแล้วเสนอเรื่องขอเทียบตําแหน่งทางวิชาการ พร้อมเอกสารหลักฐานการขอเทียบ
ต่อมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

๑. แบบคําขอ ก.พ.อ. ๐๓ 
๒. หลักฐานการได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
๓. หนังสือเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
๕. เอกสารการสอน 
๖. ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์/ประกาศที่เก่ียวข้องกับการให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของสถาบัน 
๗. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด (ถ้ามี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


