
    
 

เลมที่ ๒ 
(ตามแบบประเมิน ๒) 

ขอเสนอแนวคิด/วิธกีารเพื่อพฒันางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 
แนวทางการพฒันางาน 

เรื่อง คูมือการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวชิาการ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

 

 
สําหรับขอรับการประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
 ชํานาญการ     ชํานาญการพเิศษ     เชี่ยวชาญ 

 โดย      วิธีปกติ        วิธีพิเศษ 
 
 
 

 
ของ 

นางสาวลักคณา อาดมนตรี 
ตําแหนง  นักวิชาการศกึษา เลขที่ ๑๒๒๒๐๐๕ 

 

กลุมงานวิชาการและวางแผน สํานักงานวิทยาลัยสงฆขอนแกน 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตขอนแกน 

พุทธศกัราช ๒๕๖๒  

 

 



คํานํา 
 
 

 คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้  ใชสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสายปฏิบัติการ
วิชาชีพ  เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีระเบียบ  ระบบ  แบบแผน  และมีขั้นตอนในการปฏิบัติการ
จัดทําคูมือ  เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน  สํานักงานวิทยาลัยสงฆขอนแกน  เปนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
ใหสอดคลองกับนโยบายและการวางแผนงานของการพัฒนาใหสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ตามาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  
(TQF)  เพื่อใหมีแนวทางในการปฏิบัติงานแกผูดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา  ตลอดจนผูบริหาร
คณาจารยและบุคลากรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  ไดเขาใจและทราบถึงการปฏิบัติงาน  ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดตาม  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศและมติของมหาวิทยาลัย 

 จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปฏิบัติงานในกลุมงานวางแผน
และวิชาการ  และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและเขาใจในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน
การปฏิบัติงานในทุกกระบวนการของการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ตลอดจนคณาจารยผูที่ตองการศึกษา  
สามารถใชเปนแนวทางในการขอผลงานทางวิชาการไดเปนอยางดี  หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับนี้จะ
เปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในกลุมวางแผนและวิชาการ สํานักงานวิทยาลัยสงฆขอนแกน 

 
 
 

นางสาวลักคณา  อาดมนตรี 
นักวิชาการศึกษา 



ฉ 
 

สารบัญ 
 

คํานํา หนา 
ถอยแถลง (ถามี)  
สารบัญ  
สารบัญตาราง  
สารบัญ  
สารบัญแผนภูมิ  
  

บทที ่๑ บทนํา ๑ 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคญั ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค ๒ 
๑.๓  ขอบเขตของคูมือ ๓ 
๑.๔  คําจํากัดความ ๓ 

              ๑.๕  ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ ๔ 

บทที ่ ๒  บทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ ๕ 
๒.๑ หนาที่และความรับผิดชอบ ๕ 
๒.๒ โครงสรางของหนวยงาน ๕ 
๒.๓ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ๗ 
๒.๔ หนาที่ของนักวิชาการศกึษา ๙ 
๒.๕ ขั้นตอนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ๑๑ 

บทที ่ ๓  หลกัเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข ๑๗ 
๓.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน ๑๗ 
๓.๒ เกณฑกําหนดคุณภาพผลงานทางวิชาการท่ีใชประกอบการพิจารณาขอ  
      กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

๑๘ 

๓.๓ ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๐ 
๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ๒๒ 
๓.๕ ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๖ 
๓.๖ ขั้นตอนและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย  
     รองศาสตราจารย และศาสตราจารย วิทยาลัยสงฆขอนแกน 

๒๗ 

  
บทที ่ ๔  กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒๙ 

๔.๑ แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒๙ 
๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๖ 
๔.๓ ผังกระบวนการทํางานการขอผลงานทางวิชาการ ๓๗ 



ช 
 

  

บทที่ ๕ ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและพัฒนางาน ๔๑ 
๕.๑ ดานผูปฏิบัติงาน ๔๑ 
๕.๒ อาจารย ๔๑ 
๕.๓ อุปสรรคและปญหา ๔๓ 
๕.๔ แนวทางแกไข ๔๓ 
๕.๕ ขอเสนอแนะ  ๔๔ 

บรรณานุกรม ๔๕ 
ภาคผนวก ๔๖ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔๗ 

ประกาศวิทยาลัยสงฆขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

 

             ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัต ิหลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 

             ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัต ิหลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 

             ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัต ิหลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ซ 
 

 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่  หนา 

๒.๑ แสดงหลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ/
รศ/ศ 

๑๔ 

๓.๑ ผลงานทางวิชาการในการนําเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ๑๗ 
๓.๒ ผลงานทางวิชาการในการนําเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

โดยวิธีพิเศษ 
๑๙ 

๓.๓ แสดงขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๒ 

๓.๕ แสดงขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๒๕ 

๔.๑ แสดงกิจกรรมการประชุม ๒๙ 
๔.๓ ผังกระบวนการทํางานการขอผลงานทางวิชาการ ๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 
 

สารบัญแผนภาพ 

 

แผนภาพที่  หนา 

๒.๓ แสดงขั้นตอนกระบวนการยื่นเสนอขอผลงานทางวิชาการของ
สํานักงานขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 

๑๐ 

๒.๔ แสดงขั้นตอนการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๑ 

๒.๕ แสดงรายระเอียดในการขอตําแหนงวิชาการของผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

๑๒ 

๔.๔ แสดงกระบวนการ/ขั้นตอนการย่ืนขอเสนอผลงานทางวิชาการ ๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญ 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการ
แตงตั้ งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่ งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศกึษาหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่ผลิตกําลังคนระดับอุดมศึกษา โดยมีภารกิจหลัก ๔ ประการ 
คือ การผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูง  การวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาองคความรู        
การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เปนแหลงรวมของวิทยาการหลายแขนง
และเปนศูนยรวมของนักวิชาการที่ มีความรู ความสามารถเปนจํานวนมาก บทบาทสําคัญย่ิงของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงกลาวไดวาเปน “ตัวนําการเปลี่ยนแปลง” (Change Agent) หรือเปนองคกร
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะตองดําเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบของการ        
เปนสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือที่จะนําประเทศไปสู สังคมที่พึงปรารถนาในที่สุด ตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศกึษา จึงทาํใหสถาบันอุดมศกึษามีกิจกรรมที่กวางขวางเก่ียวของกับบุคลากรและงบประมาณ
เปนจํานวนมาก งานอุดมศึกษามีลักษณะเฉพาะมีความหลากหลายตามบริบทและประวัติความเปนมาของ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง การบริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความแตกตางจากการบริหารองคกร
โดยทั่วไป หรือสถานศึกษาที่จัดการในระดับอ่ืน แมวาสถาบันอุดมศึกษาจะมีความหลากหลายตาม     
วัตถุประสงคของการกอตั้ง พัฒนาการหรือบทบาทหนาที่ในการมุงตอบสนองการพัฒนากําลังคน         
ของประเทศก็ตาม แตการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาจะมีลักษณะเฉพาะที่สําคัญในประการหลักๆ 
รวมกัน ประการหลักท่ีสําคัญ ไดแก การบริหารบุคลากรที่เปนคณาจารยซึ่งเปนหัวใจสําคัญของคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประการสําคัญรองลงมาคือ การบริหารวิชาการหรือหลักสูตรที่เปนสิ่ง
สะทอนความเชี่ยวชาญหรือเขมแข็งของสถาบันนั้น การบริหารทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
การบริหารการเงิน ทรัพยสิน บุคลากรสายสนับสนุน การบริหารงานวิจัย การบริหารงานบริการวิชาการ
แกชุมชน รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจหลักของแตละ
สถาบัน ภายใตหลักการของความมีอิสรภาพในการดําเนินการ (autonomy) และความมีเสรีภาพทาง
วิชาการ (academic freedom) การจัดการศกึษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยนั้นมีคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา ทําหนาที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ แผนการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการอุดมศึกษา โดยคํานําถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันระดับ
ปริญญา (ศาสตราจารยพิเศษภาวิช ทองโรจน,  ออนไลน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ๑) 



๒ 
 

ปจจุบันวิทยาลัยสงฆขอนแกน ไดเปดการเรียนการสอนทั้งหมด ๑๕ หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท ๕ หลักสูตรและหลักสูตรระดับปริญญาเอก ๒ 
หลักสูตร และมีการขอตําแหนงทางวิชาการทุกป ตําแหนงทางวิชาการจึงเปนการสรางความกาวหนาใน
วิชาชีพสําหรับอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เปนตัวชี้วัดเพื่อใชในการจัดอันดับ
สถาบัน เปนตัวชี้วัดคุณภาพในระบบประกันการศึกษา (กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  
ออนไลน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ๑) ที่ผานมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน ไดจัดระบบการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพเสมอมา 
จากสถิติการขอตําแหนงทางวิชาการในระยะเวลา ๕ ป (ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) นั้นการขอผลงาน
ทางวิชาการสวนใหญจะเปนศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น ๑๘๒ รูป/คน (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, กองวิชาการ ,  ออนไลน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ๑) ในสวนของเจาหนาที่/บุคลากรทางการ
ศึกษานั้นยังไมแนชัด สาเหตุเนื่องมาจากนักวิชาการทางการศึกษานั้นไมคอยมีผลงานที่เดนชัด ซึ่งอาจจะมี
ผลมาจากภาระงานที่ผูปฏิบัตินั้นมีมากและขาดความกระตือรือรน หรืออาจจะเปนเพราะวาเงื่อนไขในการ
ขอตําแหนงทางวิชาการนั้นมีความยุงยากและคอนขางสลับซับซอน 

จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูเขียนในนามของนักวิชาการศึกษา จึงไดตระหนักถึงภาระงาน
หลักในกลุมงานวิชาการและวางแผนของวิทยาลัยสงฆขอนแกน ๓ ดานหลักคือ ๑) งานปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ๒) งานสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ ๓) งานตําราและเอกสารทาง
วิชาการ ในภาระงานดังนี้แลว ผูเขียนไดทราบถึงความสําคัญและปญหาในการนําเสนอผลงานของอาจารย 
ซึ่งอาจมีหลายเหตุผลที่อาจารยบางทานไมใหความสําคัญ  ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึง
คณาจารย ไดรับทราบหลักเกณฑวิธีการขอตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการสรางผลงานทางวิชาการ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาใหมีตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงข้ึน และตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานการพัฒนาบุคลากร  ผูเขียนได
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาในการเขียนขอผลงานทางวิชาการดังกลาวมาแลวขางตน กระบวนการ
และข้ันตอนตางๆ ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแกน ยังไมเปนระบบเทาที่ควร เนื่องจากกระบวนการแตละขั้นตอนมีรายละเอียดในการ
ปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป จึงสงผลตอการขอผลงานทางวิชาการ เชน ผูปฏิบัติงานยังไมรูวาจุดเริ่มตนใน
การขอผลงานทางวิชาการนั้นควรดําเนินไปอยางไร คุณสมบัติของตัวเองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดจริง
หรือไม ขั้นตอนในการประสานงานเปนเชนไร มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องหรือไม รวมถึง
บทสรุปของกระบวนการขอผลงานทางวิชาการดังกลาวมีรายละเอียดมากนอยเพียงใด  ที่ตองนําเสนอตาม
ขั้นตอนและการขอตําแหนงทางวิชาการนั้นสําคัญอยางไร จึงเปนที่มาถึงเหตุผลของ “คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน”  เพ่ือใหเปนประโยชนแกผูที่สนใจศึกษาตอไป 

 



๓ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
๒) เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปปฏิบัติในการขอตําแหนงทางวิชาการ 
๓) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขอตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 
 

๑.๓ ขอบเขตคูมือ 
ผูเขียนไดตระหนักถึงความสําคัญในกระบวนการของการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน โดยเนนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข เทคนิคในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข
และพัฒนางาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทั้งหมด ซึ่งเปนข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานที่
ตองปฏิบัติเปนประจําที่มีการขอตําแหนงทางวิชาการ ภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 

๑.๔ คาํจํากัดความ 
เอกสารประกอบคําสอน หมายความวา เอกสารหรืออุปกรณที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชา

หนึ่งตามหลักสูตรที่สอนในมหาวิทยาลัย มีลักษณะเปนเอกสารหรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน 
ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอคําบรรยาย และหนังสือประกอบการเรียบเรียง 

เอกสารคําสอน หมายความวา เอกสารคําบรรยายหรืออุปกรณใชประกอบการสอนวิชาใด
วิชาหนึ่งตามหลักสูตรที่สอนในมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาสาระคําสอนที่มีความสมบูรณมากกวาเอกสาร
ประกอบการสอน 

หนังสือ หมายความวา งานแตงหรืองานเรียบเรียงอยางมีระบบ เขาปกเย็บเลมเรียบเรียงมี
สารบัญแบงหมวดหมูของเนื้อหาชัดเจน ครอบคลุมหลักวิชาการใดวิชาการหนึ่งซึ่งสามารถใชประกอบการ
เรียน การสอนในมหาวิทยาลัยไดจัดพิมพเปนระเบียบและมีการเผยแพร 

งานตํารา หมายความวา งานแตงหรืองานเรียบเรียงอยางมีระบบใชประกอบการสอนวิชาใด
วิชาหนึ่งตามหลักสูตรที่สอนในมหาวิทยาลัยมีเนื้อหาครบถวนสมบูรณครอบคลุมเนื้อหาหรือสวนของวิชาที่
ตนเชี่ยวชาญ มีความทันสมัย จัดพิมพเปนรูปเลมเรียบรอยและมีการเผยแพร 

งานวิจัย หมายความวา งานศกึษาคนควาอยางมีระเบียบและมีความมุงหมายอยางแนนอน มี
หลักการที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือมีหลักการที่จะนําวิชานั้นๆมาประยุกตใชได รูปแบบ
การรายงานผลการวิจัยมีลักษณะถูกตองตามหลักวิชาการ 

งานแปล หมายความวา งานที่แปลจากตนฉบับเดิมที่เปนงานในภาษาอ่ืน สื่อความหมายได
ถูกตองตามความหมายเดิม รักษาอรรถรสเนื้อหา และลีลาการเขียนของตนฉบับเดิมไว 



๔ 
 

บทความทางวิชาการ หมายความวาเอกสารที่เรียบเรียงจากผลงานวิชาการของตนเองหรือ
ของผูอ่ืนในลักษณะที่เปนการวิเคราะหวิจารณ หรือเสนอแนะแนวความคิดใหมโดยยึดวิชาการนั้นๆ เปน
พ้ืนฐาน 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ หมายความวา ผลงานอยางอื่นที่ไมใชเอกสารคําสอน 
หนังสือ ตํารา งานวิจัย งานแปล หรือบทความทางวิชาการ โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรค ที่มีคุณคาอาจอยูในรูปภาพยนตร วีดิทัศนหรือแถบเสียงก็ได ซึ่งไดรับการพิสูจนรับรองแลววามี
คุณคาไดมาตรฐานทางวิชาการกระ 

กระบวนการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ หมายถึง กระบวนการที่ประกอบดวย
ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สถาบันกําหนดซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนดเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลการสอน เอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคาํสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของคณาจารยที่เสนอ
ขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ 

ก.พ.อ. หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบัน หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 
สภาสถาบัน หมายถึง สภาสถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๑.๕ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑) เปนขอมูลทางสถิติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ที่
เปนตัวชี้วัดไดวาบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพอยางตอเนื่อง 
 ๒) มีการติดตามและประเมินผลงานอยางตอเนื่อง คือ หากพบวากระบวนการหรือขั้นตอนใด
เกิดขอผิดพลาด สามารถนําไปแกไขและปรับปรุงใหดีกวาเดิมได 
 ๓) เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
 ๔) การขอผลงานทางวิชาการเปนอีกหนึ่งหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร และยัง
เปนการประกันคุณภาพทางการศึกษาได คือ ผูปฏิบัติไดงาน มหาวิทยาลัยไดผลประโยชน 
 ๕) การนําผลงานไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางมีขั้นตอนและมีระบบ 
ระเบียบ ตามเกณฑและขอบังคับการขอตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 
 ๖) การบรรลุจุดมุงหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว ถา
จุดมุงหมายที่กําหนดไวมีความชัดเจน จะชวยใหการปฏิบัติตามแผนที่มีทิศทางมุงตรงไปสูจุดมงหมายที่
กําหนดไวมีประสิทธิภาพ 

 
 

 



บทที่ ๒ 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

  
 

๑. หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่มีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถ

ความชํานาญ ทักษะทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานการศึกษา คนควา 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือเพื่อพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานที่มี
ความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางภายใตกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางาน
ที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 

๒. โครงสรางของหนวยงาน 
วิทยาลัยสงฆขอนแกน ภายใตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแกนไดแบงสวนงาน ๓ สวน ที่เก่ียวกับงานจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาตางๆ งานบริการ
การศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน งานกิจการนิสิตและปฏิบัติงานอื่นท่ี
เก่ียวของหรือที่ไดรบัมอบหมาย 

๑) กลุมงานบริหาร ปฏิบัติงานดานธุรการ งานบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เก่ียวของหรือที่ไดรบัมอบหมาย 

๒) กลุมงานวิชาการและวางแผน ปฏิบัติงานจัดทํา ปรับปรุง งานวางแผนและพัฒนา
หลักสูตร สงเสริมและประเมินประสิทธิภาพการสอน งานตําราและเอกสารทางวิชาการ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

๓) กลุมงานบริการการศึกษา ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ งาน
บัณฑิตศึกษา จัดทําตารางสอน ตารางสอบ ขั้นตอนการจัดสอบ งานฝกอบรม และงานบริการ
การศึกษา สงเสรมิกิจการนิสิต งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม
ของนิสิต งานสวัสดิการนิสิน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 ๒.๑  โครงสรางการบรหิารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน  รายละเอียดดังภาพแสดงตอไปน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

๓. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
นางสาวลักคณา อาดมนตรี นักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักงานวิทยาลัยสงฆขอนแกนตาม

หนาที่ ในภาระงานของกลุมงานวิชาการและวางแผน งานตําราและเอกสารทางวิชาการ เพื่อจัดทํา 
“คูมือการปฏิบัติงานเร่ืองพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน” 
 
  ๓.๑ โครงสรางการบริหารงานวิทยาลัยสงฆขอนแกน รายละเอียดดังภาพแสดงตอไปนี้ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



๘ 

 

  ๓.๒  โครงสรางบคุลากรวิทยาลัยสงฆขอนแกน 
 

 
 
 

ภาระกลุมงาน 
 กลุมงานบรหิาร  

๑) งานธุรการ 
๒) งานบรหิารบุคคล 
๓) งานสวัสดิการ 
๔) งานประชาสัมพันธ 
๕) งานพิธกีารงานประชุม 

 กลุมงานวิชาการและวางแผน 
๑) งานพัฒนาหลักสูตร 
๒) งานสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
๓) งานตําราและเอกสารทางวชิาการ 

 กลุมงานบรกิารการศึกษา 
  ๑) งานจัดการเรียนการสอน 
  ๒) งานบัณฑิตศึกษา 
 
  



๙ 

 

๔. หนาที่ของนักวิชาการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดกําหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของสวนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามกลุมงานวิชาการและ
วางแผนที่รับผิดชอบของ สํานักงานวิทยาลัยสงฆขอนแกน ๕  ดาน 

๑. ดานปฏิบัติการ 
๑.๑ ศึกษาวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษา เพื่อเปนขอมูลประกอบการการพัฒนา

งานดานการศกึษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
 ๑.๒ ศึกษาวิเคราะห วิจัยเบื้องตน เพื่อประกอบการจัดทําขอเสนอนโยบายแผน

มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคําสอน  ตํารา  งานวิจัย 
บทความทางวิชาการ งานแปล สื่อการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 ๑.๓ จัดทําแผนงาน และ โครงการตางๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๑.๔ ดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียน เอกสารดานการศึกษา และทะเบียนประวัติ
อาจารยผูสอน รวมทั้งปรับปรุงใหทนัสมัย เพื่อเปนหลักฐานอางอิงและใหการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
 ๑.๕ ติดตามประเมินผลการดําเนนิงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห
วิจัย เพ่ือพัฒนางานดานการศึกษา 
 ๑.๖ ตรวจสอบความถูกตอง ความเรียบรอยของผลงานทางวิชาการของอาจารย 
เพื่อขอประเมินตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
 ๑.๗ ประสานงานและรวมดําเนินการเรื่องการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารย เพื่อสรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาใหกับอาจารย 
 ๑.๘ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆที่
เก่ียวของกับงานการศึกษา เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑.๙ งานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมเอกสารสําหรับ
การประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม  และรายงานอื่นๆ เพื่อใหการ
ดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวของสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ  

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
๓. ดานการประสานงาน 
 ๓.๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน 

เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว เชน แจงอาจารยทานท่ีขอกําหนดตําแหนง
วิชาการเพื่อยื่นขอเสนอตําแหนงใหทราบตามลําดับที่ขอเสนอ , นัดประชุมคณะกรรมการ, 
ประสานงานกับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่ออานผลงาน เปนคน 



๑๐ 

 

 ๓.๒ ใหคําแนะนําและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง เพื่อการทํา
ผลงานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ แกอาจารย และ คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางความ
เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การกําหนดขอตําแหนงทาง
วิชาการเอกสารท่ีใชประกอบในการขอตําแหนงประกอบไปดวยอะไรบาง ระยะเวลาในการนําสง 
คณะกรรมการผูอานผลงาน และขั้นตอนตางๆ ในการนําเสนอผลงาน 

๔. ดานการบริการ 
  ๔.๑  จัดทําขอมูลสารสนเทศ เพื่อแจงใหอาจารยผูที่นําเสนอผลงานเพื่อขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ ตลอดจนแนวทางการพิจารณาเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของใหอาจารยไดรับขอมูลและ
ประโยชน 

 ๔.๒ สงเสริมการทําเอสารทางวิชาร โดยการอบรมการนําเสนอผลงาน และการผลิต
เอกสารทางวิชาการ เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในการเสนอผลงาน 

 ๔.๓ ดําเนินการจัดประชุมโดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก เพื่อดําเนินการ
เชิญผูทางคุณวุฒิอานผลงานที่อาจารยนําเสนอ 

 ๔.๔ บริการเร่ืองการดําเนินการรบัรองพิธีการเรื่องการประชุม 
 ๔.๕ รายงานผลการดําเนินการประชุมใหอาจารยทานท่ีขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ และแจงใหทราบในข้ันตอนที่จํานําเสนอในลําดับตอไป 
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ผูประสานงาน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยมีหนาท่ีจัดประชุม จัดเตรียมเอกสาร จัดทํารายงานการประชุม และ
ประสานงานอ่ืนๆ 

การจัดทําคูมือเรื่อง การพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย         
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน เพื่อใหอาจารยไดเขาใจในแนวทางปฏิบัติไดเร็วขึ้น 
และเปนประโยชนตอการนําเสนอผลงาน ทั้งยังเปนแรงจูงใจใหอาจารยไดมีผลงานทางวิชาการ
เพื่อท่ีจะกาวไปสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย  
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน ผูเขียนจึงอยากใหทําความเขาใจตอไปตามลําดับของคูมือนี้ใน
บทตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน 

  ๕. ขั้นตอนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
  

 
 
 
  

 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๕.๑ แสดงขั้นตอนกระบวนการยื่นเสนอขอผลงานทางวชิาการของสํานักงานขาราชการ 
                     พลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา ที่มา : อางอิงจากเอกสารประกอบคําบรรยาย 

ผูเสนอขอสงผลงานและเอกสาร 
ผานตนสังกัด 

คณะ/สวนงานตนสังกัด 
รับเรื่อง/สงเรื่อง 

คณะกรรมการประจาํวิทยาลยัสงฆขอนแกน 
(ภายใน ๓๐ วัน) 

คืนตนสังกัดแจงผูเสนอขอ
ทราบ/แกไข/ปรับปรงุ 

คณะกรรมการ 
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

คณะกรรมการ 
พิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ 

สงผลประเมิน 
ภายใน ๑ เดือน 

แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงาน 

ทาบทามภายใน ๑ เดือน 

ใหสงผลภายใน ๒ เดือน คณะอนุกรรมการ 
ประเมินผลการสอน 

มติเอกฉันท 
(ตําแหนง ผศ. 

และ รศ.) 

มติไมเอกฉันท 
(ทกุตําแหนง) 

ประชุมผูทรงคณุวุฒิ 
ประเมินผลงาน 

คณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(เฉพาะขาราชการ) 



๑๒ 

 

  ๕.๑  แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๕.๒ แสดงขั้นตอนการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
                     ราชวิทยาลัย  ที่มา : คูมือการขอตําแหนงทางวิชาการ เกณฑป ๒๕๔๘, หนา ๔๕ 

 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 
กรณีการขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 
สภามหาวิทยาลัยนําเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําความกราบบังคม
ทูลเพื่อโปรดเกลาฯ แตงต้ังตอไป 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

สภาวิชาการ 
 

กรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการประจาํคณะ/
วิทยาเขต 

ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 

ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง 



๑๓ 

 

  ๕.๒ รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติขอเสนอผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 
 
ผูชวยศาสตราจารย     รองศาสตราจารย     ศาสตราจารย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๕.๓ แสดงรายละเอียดในการขอตําแหนงวิชาการของผูชวยศาสตราจารย รอง     
                     ศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 
 
 
 
 

๑. คุณสมบัติ 
- ดํารงตาํแหนงอาจารย
ไมนอยกวา ๙ ป 

๑. คุณสมบัติ 
- ดํารงตาํแหนง ผศ.ดร.
ไมนอยกวา ๓ ป 

๑. คุณสมบัติ 
- ดํารงตําแหนง รศ.ดร. 
ไมนอยกวา ๒ ป 

๒. ผลการสอน 
- ชม. สอน/รายวชิา/๑ 
ภาคเรยีน 
- เอกสาร/ตํารา/คณุภาพด ี

๒. ผลการสอน 
- ชม. สอน/รายวชิา/๑ 
ภาคเรยีน 
- เอกสาร/ตํารา/คณุภาพด ี

๒. ผลการสอน 
- ชม. สอน/รายวิชา/๑ ภาค
เรียน 
- เอกสาร/ตํารา/คุณภาพดีเดน 
 

๓. ผลงานทางวิชาการ 
- งานวิจัย ๑ เรื่อง 
- คุณภาพดี 

๓. ผลงานทางวิชาการ 
- งานวิจัย ๑ เรื่อง 
- คุณภาพดีเดน 

๓. ผลงานทางวชิาการ 
- งานวิจัย ๑ เรื่อง/คุณภาพ
ดีมาก 
- งานวิชาการ ๑ เรื่อง/
คุณภาพดีมาก 

๔. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
- หนังสือรับรอง (ก.พ.ว. 
๐๔) 

๔. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
- หนังสือรับรอง (ก.พ.ว. 
๐๔) 
 

๔. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
- หนังสือรับรอง (ก.พ.ว. 
๐๔) 
 



๑๔ 

 

นําเสนอหัวหนาสวน 
ผูบริหารวิทยาเขต 

๕.๔ สรุปกระบวนการในการขอตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย วิทยาลัยสงฆขอนแกน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๕.๔ แสดงกระบวนการ/ขั้นตอนการย่ืนขอเสนอผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

รวบรวมเอกสาร/หนังสือ/ 
ตํารา/ในการสอน 

ผูขอตําแหนงทางวิชาการ 
(อาจารย) 

ตรวจสอบเอกสาร 
(ครบ/ขาด) 

 
สภามหาวิทยาลัย (พิจารณา) 

ผาน/ไมผาน 



๑๕ 

 

  ๕.๕ เอกสารที่เกี่ยวของในการขอผลงานทางวิชาการของอาจารย 
 ผูขอตําแหนงทางวิชาการจดัเตรียมผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ โดข้ันตอนดังนี้ ผูจัดทําคูมือไดออกแบบและจัดทําแบบตรวจสอบเอกสาร
ที่ใชประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการไวสําหรับใหผูขอตําแหนงทางวิชาการใชในการเตรียม
เอกสารและผลงาน ดังตารางที่ ๔ .๕  
ตารางท่ี ๔ .๑  แสดงรายละเอียดการตรวจสอบเอกสารที่ใชประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ 
ลําดับ

ที่ 
รายการ จํานวนรวมตนฉบับ

)วิธีปกติ/วิธพีิเศษ(  
หมายเหตุ 

 
๑ ผลงานทางวิชาการ เชน ผลงานวิจัย ตํารา 

หนังสือ บทความทางวิชาการ หรือผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑที่ ก .พ.อ .กําหนดแลว 

)กรณีเปนผลงานวิจัยใหสงรายงานฉบับ
สมบรูณ )ถามี (พรอมดวยบทความ  

๔ /๖ ชุด  
)ตอ ๑ เรื่องที่เสนอ(  

สงไฟล pdf. หรือ 
doc. ขอผลงานทาง
วิชาการที่เรื่องที่เสนอ
ขอตําแหนงไปยัง
เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ 

๒ เอกสารประกอบการสอน ๗ ชุด  - 
๓ แบบคําขอรับการพิจารณากาํหนดตําแหนง

ทางวิชาการ )ก.พ.อ.๐๓(  
๒๘ /๓๐ ชุด  

 
จัดเปนชุดเดียวกัน
เรียงลําดับ 

๔ แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน
ทางวิชาการ )ถามี) (ก.พ.อ.๐๓(  

๒๘ /๓๐ ชุด  
 

 

๕ แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ )ก.พ.อ.๐๔(  

๒๘ /๓๐ ชุด  
 

 

๖ แบบรับรองความซ้ําซอนของผลงานวิจัยท่ี
ใชประกอบการขอแตงตั้งทางวิชาการกับ
วิทยานิพนธ )ก.พ.อ.๑๒(  

๒๘ /๓๐ ชุด  
 

 

๗ แบบเสนอรายชื่อผูทรงคณุวุฒิภายนอก
สถาบันเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลทาง
วิชาการและจรยิธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ )ถาตองการนําเสนอ(  

๑ ชุด )พรอมแนบ
ประวัติผูทรงคณุวุฒิ 

 

๘ เอกสารอ่ืนๆ ถามี เชน หนังสือรับรองการ
เผยแพรผลงานวิจัยที่ผานการประเมิน
คุณภาพโดยผูทรงคณุวุฒิกอนการนําไป
เผยแพรโดยหนวยงานที่ใหทุนหรือจาง 
หนังสือรับรองการเปนอาจารยประจํา/
อาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

๑ ชุด  

๙ ผลการประเมินการเรียนการสอนทุกวิชา 
)ภาคปกติและภาคพิเศษ(  

๑ ชุด  



๑๖ 

 

๑๐ แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการ
สอน (ผศ.)  เอกสารคําสอน (รศ.) (ว.พ.ก.
๐๑)   

๑ ชุด  

๑๑ แบบประเมินผลการสอน )ว.พ.ก.๐๒(  ๑ ชุด  
๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําป ๑ ชุด  

ที่มา  : ออนไลน https://www.facebook.com/๗qoutesMfref=ts หนา ๑๑๔ 

  
 สรุปภาพรวมจากการศึกษาของผูเขียน หากบุคลากรในมหาวิทยาลัยตองการที่จะยื่นเสนอ

ขอผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
ผูขอจะตองตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องาตนของตนเองวามีคุณสมบัติอยูในเกณฑที่กําหนดหรือไม หาก
พบวามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหดําเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการตางๆ 
ตามที่ไดอธิบายขางตน ซึ่งผูเขียนไดสังเคราะหเปนองคความรูใหมท่ีงายตอการทําความเขาใจในการ
เสนอขอผลงานทางวิชาการ เพราะตระหนักถึงการสงเสริมและใหความสําคัญของการยื่นเสนอขอ
ผลงานทางวิชาการ เนื่องจากหากบุคลากรในหนวยงานมีการพัฒนาตนเองอยูเรื่อยๆ ก็จะเกิดผลดีใน
ภาพรวมขององคกร เชน เปนองคการการศึกษาที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพโดยวัดจาก
ผลงานทางวิชาการ  

 
 
 
 

 



บทที่ ๓ 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
๓.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ตองมีชั่วโมงสอนประจํา
รายวิชาที่ไดรับมอบหมาย คนควางานวิจัย มีผลงานการใหบริการทางวิชาการ และคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง  ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ ระยะเวลาการเปนอาจารย วุฒิการศึกษา  และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยใหเปนไปตามมาตรา ๔๙ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ในมาตรา ๑๙(๒) แหงพระราชบัญญัติวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยพ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติใหออกขอบังคับ เรียกวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยพ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑) แนวคิด การพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการนั้นเปนปจจัยที่สงเสริมใหคณาจารย

ทํางานวิจัยและเผยแพรในระดับนานาชาติมากข้ึน ทําใหเกิดการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาใหสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศได และตําแหนงทางวิชาการของไทยยังเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยัง
สอดรับกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยใหคณาจารยนําความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิขาของ
ตนมาใชในการแกปญหา และพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ จึงกําหนดประเภทของผลงานทาง
วิชาการหลากหลายมากขึ้น 

๒) ตําแหนงทางวิชาการ (Promotions) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ ไดใหความหมายวา เปนตําแหนงที่ทําหนาท่ีสอนและวิจัย หรือทํา
หนาที่วิจัย โดยเฉพาะในประเทศไทยแบงออกเปน ๔ ตําแหนงหลัก คือ อาจารย (Instructor) ผูชวย
ศาสตราจารย (Assistant Professor) รองศาสตราจารย (Associate Professor) และศาสตราจารย 
(Professor) 

 
 
 



๑๘ 
 

๓.๒ เกณฑกําหนดคุณภาพผลงานทางวิชาการ ที่ใชประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 
ตารางที่ ๓.๑ แสดงหลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/ 
                รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย 

ตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ หมายเหตุ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

- วุฒิ ป.ตรี และ
ปฏิบัติหนาที่สอน
มาแลว ๙ ป 
- วุฒิ ป.โท และ
ปฏิบัติหนาที่สอน
มาแลว ๕ ป 
- วุฒิ ป.เอก และ
ปฏิบัติหนาที่สอน
มาแลว ๒ ป 

๑. มีชั่วโมงสอน
ประจําวิชา 
๒. ตองเปนวิชาที่
กําหนดไวในหลักสูตร 
๓. ตองมีความ
ชํานาญในการสอน 
๔. เสนอเอกสาร
ประกอบการสอน
และไดใช
ประกอบการสอน
มาแลว 

๑. ตํารา/หนังสือ/
บทความทางวิชาการ 
หรือ 
๒. งานวิจัย หรือ 
๓. ผลงานในลักษณะ
อ่ืน หรือ 
๔. ผลงานทาง
วิชาการรับใชสังคม 

* ระหวาลาศึกษา 
หรือ ฝกอบรม ทั้ง
ในและ
ตางประเทศ ไม
สามารถขอ
ตําแหนงทาง
วิชาการและนับ
เวลาราชการได 

รอง
ศาสตราจารย 

ดํารงตําแหนง 
ผูชวย
ศาสตราจารย 
และปฏิบัติหนาที่
มาแลวไมนอยกวา 
๓ ป 

๑. มีชั่วโมงสอน
ประจําวิชา 
๒. ตองเปนวิชาที่
กําหนดไวในหลักสูตร 
๓. ตองมีความ
ชํานาญพิเศษในการ
สอน 
๔. เสนอเอกสารคํา
สอนและไดใช
ประกอบการสอน
มาแลว 

๑. งานวิจัยหรือ
ผลงานในลักษณะอื่น 
หรือ 
๒. ผลงานวิชาการรับ
ใชสังคม และ 
๓. ตํารา/หนังสือ 
*ผลงานตองไมซ้ํากับ
ที่เสนอขอเปน ผูชวย
ศาสตราจารยและ
ตองมีเพ่ิมขึ้นหลังจาก
ไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย 

* ระหวางลาศึกษา 
หรือ ฝกอบรม ทั้ง
ในและ
ตางประเทศ ไม
สามารถเสนอขอ
ตําแหนงทาง
วิชาการและนับ
เวลาราชการได 

ศาสตราจารย ดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย 
และปฏิบัติหนาที่

๑. มีชั่วโมงสอน
ประจําวิชา 
๒. ตองเปนวิชาที่

วิธีที่ ๑ 
๑. งานวิจัยหรือ
ผลงานในลักษณะอื่น 

* ระหวางลาศึกษา 
หรือ ฝกอบรม ทั้ง
ในและ



๑๙ 
 

มาแลว ไมนอย
กวา ๒ ป 

กําหนดไวในหลักสูตร 
๓. ตองมีความ
เชี่ยวชาญในการสอน 
๔. เสนอเอกสารคํา
สอน สื่อการสอนและ
ไดใชประกอบการ
สอนมาแลว 

หรือ 
๒. ผลงานวิชาการรับ
ใชสังคม และ 
๓. ตํารา/หนังสือ 
วิธีที่ ๒ 
๑. งานวิจัยหรือ
ผลงานในลักษณะอื่น 
หรือ 
๒. ผลงานวิชาการรับ
ใชสังคม และ 
๓. ตํารา/หนังสือ 
* ผลงานตองไมซ้ํากับ
ที่เสนอขอเปน ผูชวย
ศาสตราจารย รอง
ผูชวยศาสตราจารย 
และตองมีผลงาน
เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับ
การแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 
 

ตางประเทศ ไม
สามารถเสนอขอ
ตําแหนงทาง
วิชาการและนับ
เวลาราชการได 

* วิธีปกติ หมายถึง ผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรูความสามารถและมีผลงานทางวิชาการ ตาม
เกณฑ ก.พ.อ. กําหนด, ผูประเมินจํานวนฯ ๓ คน 
* วิธีพิเศษ หมายถึง ผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตางไปจากที่ ก.พ.อ. กําหนด เชน ระยะเวลาไมครบ 
หรือเสนอขอขามข้ัน หรือเปลี่ยนสาขาวิชา, ผูประเมินฯ จํานวน ๕ คน 
* การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหมีผลนับแตวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงาน
ตนสังกัดพิจารณาเห็นชอบเปนตนไป 
ทีมา : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผศ. รศ. และศ.  
พ.ศ. ๒๕๕๐– ๒๕๕๖  และพ.ศ. ๒๕๖๑  (มีผลใชบังคับวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 



๒๐ 
 

๓.๓ ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 

 ๑) การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยวิธีปกติ 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ. รศ. 
และ ศ.  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖  และพ.ศ. ๒๕๖๑  (มีผลใชบังคับวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑๑.๓.๑.๑ 
ผูชวยศาสตราจารย วุฒิการศกึษา 

 ผูชวยศาสตราจารย มคีณุสมบัติ ดังนี้ 
 - ปริญญาตรี หรือเทียบเทา เปนตําแหนงอาจารยมาแลว ๙ ป 
 - ปริญญาโท หรือเทยีบเทา เปนตําแหนงอาจารยมาแลว  ๕ ป 
 - ปริญญาเอก หรือเทียบเทา เปนตําแหนงอาจารยมาแลว  ๒ ป 
 รองศาสตราจารย ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว

มาแลว ๓ ป 
 ศาสตราจารย ดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารยและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว 

มาแลว ๒ ป 
 
 ๒) ผลการสอน 
 ผูชวยศาสตราจารย มชีัว่โมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัย และมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอน และเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผลิตข้ึนตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอน
หลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอน ในทุกหัวขอที่ผู
ขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอนซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัย และมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอนผลิตขึ้นตามภาระงานสอน 
ในกรณีท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลาย
คน จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอนซึ่งมีคุณภาพดี และไดใช
ประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตาม
หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

 ศาสตราจารย มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัย และมีความเชี่ยวชาญ ในการสอนโดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

 



๒๑ 
 

๓) ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทุกตําแหนงตองเปน

ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแตละสาขาวิชา
ดังตอไปนี้ ๑) สอดคลองกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือกอใหเกิดประโยชน และการ
พัฒนาประเทศในดานตางๆ ๒) เพ่ือใหรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ๓) พัฒนาและสงเสริม
ชุมชนหรือสังคมใหมีความเขมแข็ง และ ๔) กอใหเกิดประโยชนตอวงวิชาการ 

       
ตารางที่ ๓.๒ ผลงานทางวิชาการในการนําเสนอขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 
 

ตําแหนง ผลงานทางวิชาการ คุณภาพ 
 
 
ผูชวย
ศาสตราจารย 

๑. มีเอกสารประกอบการสอน ๑ รายวิชา และไดใชประกอบการสอน
มาแลว และ 
๒. มีงานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือหรือบทความทางวิชาการ ๑ เรื่อง  
และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหาลัยกําหนด หรือ 
๓. มีผลงานวิจัย และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหาลัย
กําหนด 
ไมนับงานวิจัยที่ขอจบเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
๔. มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เทียบไดกับ ขอ๑ ,๒  

 
 
ดี 
 

 
 

 
 
 
รอง
ศาสตราจารย 

๑. มีเอกสารคาํสอน ๑ รายวิขา  และไดใชประกอบคาํสอน และ 
๒. มีงานแตง เรียบเรียง แปลตําราหรือหนังสือที่ไดใชประกอบในระดับ
มหาวิทยาลัย ๑เรื่องและไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหาลัย
กําหนด หรือ 
๓. มีผลงานวิจัยและไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหาลัย
กําหนด ไมนับงานวิจัยที่ขอจบเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  
หรือ 
๔. มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เทียบไดกับ ขอ๑,๒ 
ผลงานขอ ๒ ,๓, ๔ ตองไมซ้ําที่ขอผลงานผูชวยศาสตราจารย  

 
 
 
 

ดีมาก 

 
 
 
 
 
 

เกณฑชุดที่ ๑ 
๑.มีงานแตง เรียบเรียง ตําราหรือหนังสือ  ที่ใชประกอบในระดับ
มหาวิทยาลัย ๑ เลม และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหาลัย
กําหนด และ 
๒.มีผลงานวิจัยและไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหาลัยกําหนด 
ไมนับงานวิจัยที่ขอจบเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  หรือ 

 
 
 

ดีมาก 



๒๒ 
 

 
ศาสตราจารย 

๓. .มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เทียบไดเทากับ ขอ๒ และ 
๔.ความเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ไมใหนับวิทยานิพนธของศิษย  
๕. ความเปนที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขานั้นๆ   
เกณฑชุดที่ ๒ 
.๑ งานแตง เรียบเรียง  ตามเกณฑชุดที่  หรือ 
๒. ผลงานวิจัย ตามเกณฑชุดที่  หรือ 
๓. มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ 
๔.บทความเปนงานริเริ่ม  เปนที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการสาขานั้นๆ 

 
 

ดีเดน 

 
๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทุกตําแหนงจะตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการ ดังนี้ 

  ๑. ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนและ ไม
ลอกเลียนผลงานของผูอื่น รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสาร วิชาการ
มากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

  ๒. ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทาง
วิชาการ ของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา 

  ๓. ตองไมคาํนึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน 
และสิทธิมนุษยชน 

  ๔. ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมีอคติมา 
เกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน สวนตัว 
หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริงไมขยายขอคนพบ โดย
ปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

  ๕. ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
 ๓.๔.๑ การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารย โดยวิธีปกติ 
 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 

 ๑) ใหสาขาวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ตามแบบคําขอรับการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการท่ี ก.อ.พ. กําหนดพรอมดวยผลงานทาง
วิชาการ 

 ๒) ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนโดยแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 



๒๓ 
 

 ๓) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมี
องคประกอบดังนี้  

  ๓.๑ ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
  ๓.๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ถึง ๕ คน 
 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ตองคดัสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคณุวุฒิท่ี ก.พ.อ.กําหนด สําหรับสาขาวิชานั้นๆ
โยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ 
และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และใหดําเนินการอยูในข้ันความลับทุกขั้นตอน 

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่มหาวิทยาลัยไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เปนรายๆไป  เกณฑการตัดสินผลงานทางวิชาการ
ตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้น การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียง
ขางมาก ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ผลการประเมินเปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑที่ 
ก.พ.อ. กําหนดนั้น ใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณา โดยไมตองมีการประชุมสรุปผล
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ๓) แลวใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหอธิการออกคําสั่งแตงตั้ง และแจง
ให ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ออกคําสั่งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
แบบคําขอฯ 

๓.๔.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
๑) ใหสาขาวิขาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ ตามแบบคําขอฯ ที่ ก.พ.อ. กําหนดพรอมดวยผลงานทางวิชาการ 
๒) ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนโดยแตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินการสอน 
๓) ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา

หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆมี
องคประกอบดังนี้ 

 ๓.๑ ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 



๒๔ 
 

 ๓.๒ กรณีเสนอขอตามเกณฑชุดที่ ๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ถึง ๕ คน 
กรณีเสนอขอตามเกณฑชุดที่ ๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  ๕ คน 
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ตองคดัสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ
โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ 
และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในขั้นความลับทุกขั้นตอน 

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่มหาวิทยาลัยไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เปนรายๆไป เกณฑการตัดสินผลงานทางวิชาการ
ตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้น โดยตามเกณฑชุดที่ ๑ หรือเกณฑชุด
ที่ ๒ การตัดสินของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 

๔) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒิผูทรงคณุวุฒิ ๓)แลวใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

๕) เ ม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ให เสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเ พ่ือเสนอเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมรตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแนบคําขอฯ 

๓.๔.๓ การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ 
กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนง

อาจารยผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย โดยผูนั้นไมไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอนหรือเสนอขอตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการทีสูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม 
โดยใหดําเนินการเปนพิธีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ตารางที่ ๓.๓ ผลงานทางวิชาการในการนําเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ 
 

ตําแหนง ผลงานทางวิชาการ คุณภาพ 
 
 
ผูชวย
ศาสตราจารย 

๑. มีเอกสารคาํสอน ๑ รายวิชา และไดใชประกอบการสอนมาแลว 
และ 
๒. มีงานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือหรือบทความทางวิชาการ ๑ 
เรื่อง  และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหาลัยกําหนด หรือ 
๓. มีผลงานวิจัย และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหาลัย
กําหนด 
ไมนับงานวิจัยที่ขอจบเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
๔. มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เทียบไดกับ ขอ๑ ,๒  

 
 

ดีมาก 
 
 
 

 
 
 
รอง
ศาสตราจารย 

๑. มีเอกสารคาํสอน ๑ รายวิขา  และไดใชประกอบคาํสอน และ 
๒. มีงานแตง เรียบเรียง แปลตําราหรือหนังสือที่ไดใชประกอบใน
ระดับมหาวิทยาลัย ๑ เรื่อง และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑ
ที่มหาลัยกําหนด หรือ 
๓. มีผลงานวิจัยและไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหาลัย
กําหนด ไมนับงานวิจัยที่ขอจบเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใดๆ  หรือ 
๔. มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เทียบไดกับ ขอ๑,๒ 
ผลงานขอ ๒,๓,๔ ตองไมซ้ําที่ขอผลงานผูชวยศาสตราจารย  

 
 
 
 

ดีมาก 

 
 
 
ศาสตราจารย 

เกณฑชุดที่ ๑ 
๑. มีงานแตง เรียบเรียง ตําราหรือหนังสือ  ที่ใชประกอบในระดับ
มหาวิทยาลัย ๑ เลม และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหา
ลัยกําหนด และ 
๒. มีผลงานวิจัยและไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหาลัย
กําหนด ไมนับงานวิจัยที่ขอจบเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใดๆ  หรือ 
๓. มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เทียบไดเทากับ ขอ๒ และ 
๔. ความเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ  มีลักษณะอยางนี้ 
ไดรับการอางอิงในวารสาร ตํารา หรือ ใชประโยชนไดทางวิชาการ 
เปนที่ยอมรับในสาขาเดียวกัน มีผลงานใหมๆ ไมใหนับวิทยานิพนธ 
ของศิษย  

 
 
 

ดีเดน 

 



๒๖ 
 

๓.๕ ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ตารางที่ ๓.๔ แสดงข้ันตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 ลําดับ / ผูดําเนินการ การดําเนินการ 
๑. ผูขอกําหนดตําแหนง 
 

สงแบบคําขอ เอกสาร และผลงานทางวิชาการตอคณบดีที่คณะตน
สังกัดเพ่ือเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณากลั่นกรอง 

๒. ผูขอในระดับวิทยาลัย 
 

สงแบบคําขอ เอกสาร และผลงานทางวิชาการตอผูอํานวยการวิทยาลัย 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรอง 

๓. คณะกรรมการประจํา
คณะหรือคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณาเบื้องตน มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
มหาวิทยาลัยกําหนด นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

๔. คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล 

พิจารณาการประเมินคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพการสอนแลว
เสนอสภาวิชาการ 

๕. สภาวิชาการ พิจารณาผลงานทางวิชาการ 
หรือ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ๓ รูป/คน 
และ เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ ใน ๓  
แลวเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๖. สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรอง
ศาสตราจารย  
แลวใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูออกคําสั่งแตงตั้ง 

๗. สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติตําแหนงศาสตราจารยโดยสภาวิชาการ  
แลวใหนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศกึษาธิการนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯแตงตั้งตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

๓.๖ ขั้นตอนและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย วิทยาลัยสงฆขอนแกน 
 
ตารางท่ี ๓.๕ แสดงข้ันตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน 

ลําดับ / ผูดําเนินการ การดําเนินการ 
๑. ผูขอกําหนดตําแหนง สงแบบคําขอ เอกสาร และผลงานทางวิชาการที่คณะตนสังกัด 
๒. คณะตนสังกัด คณะตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เอกสาร และผลงานทางวิชาการ

พรอมเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนขั้นตน
และรับรองการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ภายใน ๑ สัปดาห 

๓. คณะกรรมการ
ประเมินผลการสอน
ขั้นตนและรับรองการ
เผยแพรผลงานทาง
วิชาการ 

ดําเนินการประเมินผลการสอนและตรวจสอบการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการภายใน ๑ สัปดาห(กรณไมผานเกณฑใหสงเรื่องคืนผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนง) 

๔. คณะตนสังกัด นําสงเอกสารและผลงานทางวิชาการตองานบริหาร 
๑.แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติฯ                     จํานวน  ๑ ฉบับ 
๒.แบบ ก.พ.อ. ๐๓                                               จํานวน ๑ ฉบับ 
๓. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนขั้นตน และตรวจสอบ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ                                จํานวน ๑ ฉบับ 
๔. แบบประเมินผลการสอนของกรรมการแตละคน           จํานวน ๑ ชุด 
๕. แบบสรุปการประเมินผลกาสอน                           จํานวน ๑ ฉบับ 
๖. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน 
(พรอมคําอธิบายรายวิชา)                                        จํานวน ๕ เลม 
๗. ผลงานทางวิชาการ                                            จํานวน ๗ เลม 
  (กรณี จัดสงตําราตองตองแนบคําอธิบายรายวิชา)   
๘. เอกสารหลักฐานการเผยแพรผลงานทางวิชาการ           จํานวน ๗ ชุด 
๙. แบบหนังสือรับรองการตรวจสอบการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
จํานวน ๑ ชุด 
๑๐. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   จํานวน ๑ ฉบับ 
๑๑. แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ (ถามี)       
                                                                     จํานวน ๑ ฉบับ 
 



๒๘ 
 

ลําดับ / ผูดําเนินการ การดําเนินการ 
๕. งานบริหารงานบุคคล ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร และผลงานทางวิชาการ

ภายใน ๑ สัปดาห กรณีเอกสารไมถูกตองครบถวนใหสงเรื่องคืนคณะตน
สังกัด 

๖.๑ คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการ 
 
๖.๒ คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน 

๖.๑ กลั่นกรองความถูกตองสมบูรณของรูปแบบเอกสาร และผลงานทาง
วิชาการตรวจสอบการเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามประกาศ 
ก.พ.อ. ตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม และตรวจสอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๖.๒ ดําเนินการประเมนิการสอน และสรุปผลการประเมินผลการสอน 

๗.งานบริหารงานบุคคล เสนอมหาวิทยาลัยใหการรับรองการสงผลงานฯ(กําหนดวันแตงตั้ง)และ
นําสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ภายใน ๑ 
สัปดาห 

๘.คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ 

แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ๓ -๕ รูป/คนและสงผลงานฯใหผูทรงคุณวุฒิตรวจ
ประเมินภายใน ๓ เดือน 

๙.ผูทรงคุณวุฒิ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน ภายใน ๑ เดือน หลังจากผูทรงคุณวุฒิ
สงผลการประเมินและเสนอขอความเห็นชอบผลการประเมินตอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

๑๐. คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ 

พิจารณาตรวจแบบประเมินและแจงผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัย 

๑๑. มหาวิทยาลัย 
 
งานบริหารงานบุคคล 

เสนอผลการพิจารณาตอสภาวิชาการเพ่ือใหความเห็นกอนนําเสนอขอ
อนุมตั ิแตงตั้งตอสภามหาวิทยาลัย (กรณีผานเกณฑการประเมิน)  หรือ 
แจงผูเสนอขอตําแหนงทราบ (กรณีไมผานเกณฑการประเมิน 

๑๒. มหาวิทยาลัย กรณีขอ ผศ. และ รศ. 
อธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งและแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแตวันออกคาํสั่ง 
กรณีขอ ศ. 
๑.มหาวิทยาลัยเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นตอ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ 
๒.รมต.กระทรวงศึกษาธิการเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทลู
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง 

 



๒๙ 
 

บทที่ ๔ 
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ไดมีการสงเสริมและ

สนับสนุนอาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการกาวเขาสูความเปนเลิศทางวิชาการอยาง

ตอเน่ือง เนื่องจากทุกสถาบันในระดับอุดมศึกษาไดมีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย การท่ี

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญการ และความเชี่ยวชาญในสายงานเปนเรื่องดีที่ควร

สงเสริม อีกทั้งยังสามารถเปนตัวชี้ในการประกันคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม 

กฎ เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการขอตําแหนงทางวิชาการมี

ระเบียบและขั้นตอนที่ใหผูตองการขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหงายตอการศกึษาหรือตอยอดในการ

ขอตําแหนงทางวิชาการ ผูจัดทําจึงทําคูมือ “คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การพิจารณากําหนดตําแหนง

ทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน” เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน

ทราบบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ ผูที่เก่ียวของสามารถนําไปปฏิบัติในการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ และเพื่อใชเปนเครื่องมือในการขอตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ผูเขียนจะนําเสนอถึงเรื่องที่ปฏิบัติอยู ๒ เรื่องที่สําคัญ 

ไดแก ๑) งานประชุม และ ๒) งานเอกสารและตําราทางวิชาการ ซึ่งหนวยงานนั้นถือไดวาการประชุม

เปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของหนวยงาน เนื่องจากเปนแหลงระดมความคิดในการวางแผนวาง

นโยบาย  ตลอดจนแนวปฏิบัติงาน  หรือระดมความคิด เพื่อใหการปฏิบัติงานของกิจกรรมใดกิจกรรม

หนึ่งสําเร็จผลตามเปาหมาย  ฉะนั้นการจัดการประชุม  และการเขียนรายงานการประชุมที่กระชับ

รัดกุม  จะสนองใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ในการประชุมตามความมุงหมายของหนวยงานที่จัดการประชุม 

และผลที่ไดจากการประชุมในแตละประเด็น สามารถนํามาสรรสรางใหเปนเกิดเปนองคความรูใหมๆ 

ขึ้น และการเขียนเอกสารตําราทางวิชาการ มีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการสงเสริมความรูและ

เพิ่มพูนความรูใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง แตในรายละเอียดข้ันตอนในการเขียน

เอกสารนั้นคอนขางละเอียด ยุงยากและสลับซับซอน ผูเขียนจึงไดนําเสนอกระบวนการ และข้ันตอน

ของการปฏิบัติงานเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและการนําไปใชงานไดจริง โดยมีรายละเอียดและ

ขั้นตอนการดําเนนิงาน ดังตอไปนี้ 

  

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

 

เริม่ตน 

จัดทําราง 
ระเบียบวาระการประชุม 

เสนอผูบรหิารพิจารณาอยางนอย ๑ วัน 

แจงเวียน 
รายงานการประชุม 

เพ่ือตรวจความถูกตองใหหนวยงาน 
ตางๆ ภายใน 7 วัน และ 

เผยแพรในระบบ 
สารสนเทศ 

๔.๑ กระบวนการและข้ันตอนการประชุม 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๔.๑ แสดง Flowchart รายงานการประชุม 

รับเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุมกอนการประชุม 10 วัน 

 

เห็นชอบรางวาระฯ ดําเนินการ 
๑. จัดทําหนังสอืเชญิประชุม 
๒. จัดทําเอกสารประกอบการประชุมสงให 
ผูเขารวมประชุม ลวงหนาอยางนอย 7 วัน 

ประสานงานผูเกี่ยวของเตรียมขอมูลเพ่ือ
ชี้แจงในท่ีประชุม 

กอนวันประชุม 1 วัน 
1.จัดเตรียมอุปกรณ 
2.ติดตอสั่งอาหารวาง อาหารกลางวัน 

ในวันประชุม 
๑. จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องสียง และ
สถานท่ี 
๒. จัดเตรียมอาหารวาง 
๓. บันทึกการประชุม 

จัดทํารายงานการประชุมภายใน 7 วัน 
เพื่อเสนอรับรองรายงานการประชุม 
ในการประชุมคร้ังถัดไป 

 

แกไขรายงานการประชุม 
และเผยแพรในระบบสารสนเทศ 

บรรจุรายงานการประชุม 
เพ่ือใหที่ประชุมรับรอง 

สิ้นสุด 



 

 

๓๑ 

ขั้นตอนการประชุมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

กิจกรรมกอนการประชุม 

ตารางที่ ๔.๑ แสดงกิจกรรมการประชุม 
ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลาดําเนินงาน รายละเอียดงาน ความรับผดิชอบ 

๑ เริ่มตน 
วางแผนการประชุม 

๑ วัน ๑) กําหนดวัตถุประสงคของการประชุม 
๒) เรียนเชิญประธานที่ประชมุ 
๓) กําหนดผูที่ควรเขาประชุม 
๔) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีจัดการประชุม 

 

๒ จัดทํารางระเบียบวาระ
การประชุม 
เสนอผูบริหาร 

๑ วัน ๑) ประสานงานผูท่ีเขาประชุมเพื่อขอรับขอมูลที่เก่ียวของตามวัตถุประสงค
ของการประชุม 
๒) นําขอมูลที่ไดรับมาจัดทํารางระเบียบวาระการประชุม 
๓) เสนอผูบริหารพิจารณาใหควรเห็นชอบ 

 

๓ จัดทําหนังสือเชิญ
ประชุม 

๑ ชั่วโมง 
 

๑) เมื่อผูบริหารใหความเห็นชอบรางระเบียบวาระการประชุมเรียบรอยแลว 
๒) จัดทําหนังสือเชิญประชุม แจงกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีการประชุม 
พรอมแนบระเบียบวาระการประชุม 
๓) เสนอผูบริหารลงนาม 
๔) ออกเลขที่หนังสือ ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
๕) จัดสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาอยางนอย ๗ วัน ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสหรือไปรษณียลงทะเบียน 

 

 

 

 



 

 

๓๒ 

กิจกรรมกอนการประชุม (ตอ) 

 
ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลาดําเนินงาน รายละเอียดงาน ความรับผดิชอบ 

๔ จัดเตรียมความพรอม
เอกสาร 
ประกอบการประชุม 

๓ วัน ๑) คํานึงถึงลาํดับความสําคัญ เนื้อหาของระเบียบวาระ เพือ่จัดทําเปน
เอกสารประกอบการประชุม  
๒) ตรวจสอบความถูกตองรายชื่อผูเขาประชุมใหเปนปจจุบัน  
๓) เตรียมเอกสารสําหรับแจกในที่ประชุม 
๔) เตรียมการนําเสนอประเด็นของสมาชิกที่จะเขาประชุม 

 

๕ จัดเตรียมความพรอม
ดานสถานท่ี/
โสตทัศนูปกรณ อาหาร
วาง 
เครื่องด่ืม และอาหาร
กลางวัน 

๑ ชั่วโมง ๑) ตรวจสอบอุปกรณตางๆ เชน แอร เครื่องเสียง ไมโครโฟน โตะ เกาอ้ี 
เทปบันทึกเสียง โปรเจคเตอร และระบบ Internet เพ่ือใหพรอมตอการใช
งาน 
๒) จัดโตะสาํหรับใหผูเขาประชุมลงทะเบียน 
๓) จัดหองประชุม วางปายชื่อผูเขาประชุม 
๔) จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อใชสําหรับการนําเสนอขอมูลตอที่
ประชุม 
๕) จัดสถานที่สําหรับรับประทานอาหารกลางวัน 
๖) ประสานรานคาเพื่อจัดเตรียมอาหารวาง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
สําหรับผูเขารวมประชุม 
๗) จัดเตรียมอาหารวาง เครื่องดื่มและอาหารกลางวันใหเพียงพอกับจํานวน
ผูเขารวมประชุม 

 

 

 



 

 

๓๓ 

กิจกรรมกอนการประชุม (ตอ) 
ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลาดําเนินงาน รายละเอียดงาน ความรับผดิชอบ 

๖ จัดเตรียมความพรอม
เอกสาร 
ประกอบการประชุม 

๑ ชั่วโมง ๑) จัดทําหนังสือแจงผูเขาประชุมทราบโดยชี้แจงเหตุผลของการเลื่อน/ยกเลิก
การประชุม 
๒)  เสนอผูบริหารลงนาม 
๓) ออกเลขท่ีหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
๔) จัดสงหนังสือเลื่อน/ยกเลิกการประชุมใหผูเกี่ยวของทราบ 
โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส/Fax / EMS ลวงหนาอยางนอย ๒ วัน 
๕) กรณีมีหมายเลขโทรศัพทสามารถติดตอผูเขาประชุมได ใหแจงการเลื่อน/
ยกเลิกการประชุมทางโทรศัพทในเบ้ืองตน 
ควบคูกับการสงหนังสือตามขอ ๔ 

 

 

กิจกรรมระหวางการประชุมารประชุม 
ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลาดําเนินงาน รายละเอียดงาน ความรับผดิชอบ 

๗ จัดเตรียมความพรอม
เอกสาร 
ประกอบการประชุม 

๑ วัน ๑) ประสานงานกับหนวยรักษาบริเวณดานอาคารสถานท่ี/ 
ท่ีจอดรถสําหรับผูเขาประชุม 
๒) ตรวจสอบความพรอมของสถานที่เชน ผังท่ีน่ัง ปายช่ือ 
เสียง อุปกรณโสต เครื่องใชสํานักงาน อาหารวาง เปนตน 
๓) เขียนสรุปประเด็นตางๆ และจัดบันทึกผลการประชุมลวงหนาอยางนอย ๒ 
วัน 
๕) กรณีมีหมายเลขโทรศัพทสามารถติดตอผูเขาประชุมได ให 
แจงการเลื่อน/ยกเลิกการประชุมทางโทรศัพทในเบ้ืองตน 
ควบคูกับการสงหนังสือตามขอ ๔ 

 



 

 

๓๔ 

กิจกรรมภายหลังการประชุม 
ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลาดําเนินงาน รายละเอียดงาน ความรับผดิชอบ 

๘ จัดทํารายงานการ
ประชุมเพื่อเสนอ 
ท่ีประชุมรับรายงาน
การ 

๗ วัน ๑) จัดทํารางรายงานการประชุมซึ่งตองมีใจความสําคัญครบถวนถูกตอง
ตามความเปนจริง สั้นกระชับพรอมแจงเวียนทุกหนวยงานเพื่อทราบและ
ตรวจสอบความถูกตอง 
๒) จัดทําหนังสือแจงเวียนรางรายงานการประชุมเสนอเลขานุการท่ีประชุม
พิจารณาลงนาม โดยกําหนดระยะเวลาสาํหรับการแกไขรายงานการประชุม
ดวย 
๓) เลขานุการที่ประชุมลงนาม 
๔) ออกเลขที่หนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
๕) จัดสงหนังสือใหผูเก่ียวของดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือ 
ปณ. 
๖) นํารางรายงานการประชุมข้ึน Website สํานัก 

 

๙ แกไขรางรายงานการ
ประชุมและ 
เผยแพรในระบบ
สารสนเทศ 

๓๐ นาที ๑) รับขอมูลที่ผูเขาประชุมแจงกลับเพื่อขอใหแกไขรายงานการประชุม 
๒) ดาํเนินการแกไขรางรายงานการประชุม 
๓) นํารางรายงานการประชุมท่ีผานการแกไขเรยีบรอยแลว 
ขึ้น Website สํานัก 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๕ 

กิจกรรมภายหลังการประชุม (ตอ) 

 
ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลาดําเนินงาน รายละเอียดงาน ความรับผดิชอบ 

๑๐ การรบัรองรายงานการ
ประชุม 

๓๐ นาที ๑) เสนอใหที่ประชุมครั้งตอไปรับรองรายงานการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุมที ่๒ 
๒) รับรองการประชุมโดยกําหนดใหผูเขาประชุมตรวจสอบ 
ความถูกตองตามรางรายงานการประชุมที่สงไปให หากไม 
มีผูใดแจงแกไขรายงานการประชุม เมื่อครบกําหนดเวลา 
ก็ถึอวารับรองรายงานการประชมุครั้งน้ันๆ 
๓) ติดตามขอสั่งการจากการประชุมเปนวาระสืบเนื่องในการ 
ประชุมครั้งตอไป 

ผูเขาประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

 

ผูขอ/จุดเริ่มตน 

 ประเมิน

คุณภาพ 

 คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 ๔.๒ ขั้นตอนการขอตําแหนงทางวิชาการวิทยาลัยสงฆขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี ๔.๒ ขั้นตอนการขอตําแหนงทางวิชาการวิทยาลัยสงฆขอนแกน 

ผาน ไมผาน 

 ทําบันทึกขอความ/ 
สํารวจบุคลากร 

 ประชุมวางแผน/ 
กําหนดแนวปฏิบัต ิ

 ตรวจสอบเอกสาร/ 
กําหนดแนวปฏิบัติ 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
วิลัยสงฆ 

 ทําหนังสือเชิญผูทรงคณุวฒุ ิ

 

 จดัสงหนังสือเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ/ประเมิน 

 บันทึกขอความถึงอธิการบด ี

 รวบรวม/ตรวจผลการประเมิน                                                

 ตรวจสอบเอกสาร 

 ติดตอประสานงาน
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ  สภามหาวิทยาลัย 



๓๗ 
 

 

ผูขอ/จุดเริ่มตน 

๔.๓ ผังกระบวนการทํางานการขอผลงานทางวิชาการ 

 

กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา มาตรฐานงาน/ 
สิ่งที่ตอง
ควบคุม 

การติดตาม
ประเมินผล 

 ข้ันตอนที่ ๑ เตรียมเอกสารหลักฐาน
และผลงานทางวิชาการ 
๑) บุคลากรผูขอเตรียมเอกสารและ
ผลงานทางวิชาการที่จะเสนอ
ประกอบการพิจารณา 
๒) เสนอเอกสารหลักฐานและผลงาน
ทางวิชาการตอวิทยาลัยสงฆ
ขอนแกน 

   

 

๑) จดบันทึกขอความสํารวจความ
ตองการของบุคคลากรสายวิชาการท่ี
มีความประสงคขอกําหนดตาํแหนง
ทางวิชาการ 

   

 

ประชุมวางแผนเพื่อกําหนดแนว
ปฏิบัติสนับสนุนบุคคลากรสาย
วิชาการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 

   

 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

   

 
 

 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยสงฆขอนแกน พิจารณา
คุณสมบัติบุคลากรสายวิชาการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพการสอน
ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 

   

 

 
 

บันทึกขอความ/เสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการสอนของผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

   

 

ทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
การสอน 

   

 

จัดสงหนังสือเชิญพรอมดวย
แบบฟอรมการประเมินและเอกสาร
ทางวิชาการของผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

   

ประเมิน 

ทําบันทึกขอความ/สํารวจบุคลากร 

ประชุมวางแผน/กําหนดแนวปฏิบัติ 

ตรวจสอบเอกสาร/กําหนดแนวปฏิบัติ 

 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ 

ทําหนังสือเชญิผูทรงคุณวุฒิ 

จัดสงหนังสอืเชิญผูทรงคุณวฒุิ/
ประเมิน 



๓๘ 
 

 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ติดตอประสานงานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
การสอนเพื่อขอผลการประเมินและ
ประสิทธิภาพการสอน 

   

 รวบรวม ตรวจสอบผลการประเมิน
คุณภาพ และประสิทธิภาพของการ
สอน จากคณะกรรมการสงใหกับผู
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

   
 
 
 

 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

   
 
 
 
 

 

จัดทําหนังสือบันทึกขอความถึง
อธิการบดี เรื่องขอกําหนดตาํแหนง
ทางวิชาการ ลงนามโดยรอง
อธิการบดี วิทยาเขตขอนแกน 

   

 

เสนอตอสภามหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

   

 สภามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยย่ืนเสนอขอผลงานการ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการตอ 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

   

 

ตารางที่ ๔.๓ ผังกระบวนการทํางานการขอผลงานทางวิชาการ  อางอิงจาก : ปภาณภณ ปภังกรภูรินทร, ๒๕๕๗ 

 

 จากแผนภูมิที่ ๔.๓ สามารถอธิบายกระบวนการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได 
ดังน้ี 

๔.๓.๑ งานสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการการขอกาํหนดตําแหนง 
 ๑) จัดทําบันทึกขอความสํารวจบุคลากรสายวิชาการมีความประสงคขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 
 ๒) ประชุมประชุมวางแผนเพือ่กําหนดแนวปฏิบัติสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 ๓) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 ๔) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํวิทยาลัยสงฆเชียงใหม พิจารณาคณุสมบัติ
บุคลากรสายวิชาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 ๕) บันทึกขอความ/เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการ
สอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ติดตอประสานงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

รวบรวม/ตรวจผลการประเมิน                                                

ตรวจสอบเอกสาร 

บันทึกขอความถึงอธิการบดี 

สภามหาวิทยาลยั 



๓๙ 
 

 

 ๖) ทาํหนังสอืเชิญผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 
  ๗) จัดสงหนังสือเชิญพรอมดวยแบบฟอรมการประเมินและเอกสารทางวิชาการขอผู
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 ๘) ติดตอประสานงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนเพ่ือขอ
ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 
 ๙) รวบรวม ตรวจสอบ ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนจาก
คณะกรรมการ สงใหกับผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 ๑๐) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 ๑๑) จัดทําบันทึกขอความถึงอธิการบดี เรื่อง ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ลงนามโดย
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม 
 ๑๒) ประเมินผลการดาํเนินงานและวิเคราะหปญหา เพื่อปรับปรุงดําเนินงาน 

๔.๓.๒ งานสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการทําผลงานทางวิชาการ 
 ๑) ประชุมประชุมวางแผนเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติงานสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการทํา

ผลงานทางวิชาการ 
 ๒) บันทึกขอความประชาสัมพันธแจงทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการใหบุคลากร

สายวิชาการ 
 ๓) รวบรวม ตรวจสอบ หลักฐาน ขอผูขอทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 
 ๔)  นําเสนอทีประชุมคณะกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณา ทุนสนับสนุน

การทําผลงานทางวิชาการ และพิจารณาแตงตั้งผูทรงคณุวุฒปิระเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
 ๕) บันทึกขอความเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒปิระเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
 ๖) ทาํหนังสอืเชิญผูทรงคุณวุฒปิระเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
 ๗) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ แจงใหผูขอรับทุน

สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 
 ๘) บันทึกขอความเชิญผูไดรับทุนสนับสนุนการทาํผลงานทางวิชาการเซน็สัญญารับทุน 
 ๙) บันทึกขอความขอยืมเงินทดรองจายทนุสนับสนุนทําผลงานทางวิชาการงวดแรก 
 ๑๐) รวบรวม ตรวจสอบ ผลงานทางวิชาการ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ เพื่อพิจารณารับรอง 
 ๑๑) จัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหอานผลงานทางวิชาการพรอมดวยแบบฟอรมการ

ประเมินและผลงานทางวิชาการ ใหกับผูทรงคณุวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
 ๑๒) ติดตอประสานงานผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ เพื่อขอผลการ

ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
 ๑๓) รวบรวม ตรวจสอบ ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนจาก

คณะกรรมการ สงใหกับผูขอทุนสนับสนุนทําผลงานทางวิชาการ ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ 
 ๑๔) รวบรวม ตรวจสอบ ผลงานทางวิชาการของผูขอทุนสนับสนุนทําผลงานทางวิชาการ 
 ๑๕) นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณารับรอง

ผลงานทางวิชาการ 
 ๑๖) บันทึกขอความขอยืมเงินทดรองจายทุนสนับสนุนทําผลงานทางวิชาการงวดที่สอง 
 ๑๗) ประเมินผลการดาํเนินงานและวิเคราะหปญหา เพื่อปรับปรุงดําเนินงาน 



๔๐ 
 

 

 
ตามที่ผูขอรับการประเมินไดรับมอบหมายภาระงานตําราและเอกสารทางวิชาการ ผูขอรับ

การการประเมินจึงไดเลือกงานตําราและเอกสารทางวิชาการเรื่อง “คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การ
พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน” เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการขอผลงานทางวิชาการและนําไปสู
เปาหมายการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความรูความเขาใจในการขอผลงานทาง
วิชาการมากยิ่งข้ึน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๕ 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและพฒันาผลงานทางวิชาการ 

 
จากการเขียน “คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการของ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน” พบวา เสนทางการพัฒนาบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษามีหลากหลายประเด็นท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนวิชาการ ไมวาจะเปนเรื่องกฎเกณฑ ระเบียบและข้ันตอนของการปฏิบัติงานตางๆ ผูขอ
เสนอผลงานทางวิชาการ ไดพบเจอ ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
ดังน้ี 
 

๕.๑ ดานผูปฏิบัติงาน 
 ๑) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เขาใจ เขาถึงกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติงานใน

การทํางานไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

 ๒) คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ผูเขียนไดแปลงจากภาษากฎหมาย มาเปนภาษาราชการ

ที่อานงาย ไมตองตคีวาม 

 ๓) กระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงานงายตอการเรียนรูและการปฏิบัติ เพราะมี

ตาราง แผนผัง แผนภูมิ ที่สรุปใจความสําคัญๆ รูปเลมสวยงาม ใชภาษาท่ีสละสวย 

 ๔) สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานได และเปน

ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยไดวา บุคลากรมีการพัฒนาคณุภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง 

 ๕) ผูสนใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติม สามารถนํามาประยุกตใชในการเขียนเสนอขอผลงานทาง

วิชาการไดเปนอยางดี 

 ๖) มีการเผยแพรผลงานทางวิชาการเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

 ๗) สามารถนําไปใชอางอิงในการขอเสนอผลงานทางวิชาการครั้งตอไปได 

  

๕.๒ อาจารย 
 ๑) ตองมีเปาหมายของผลงาน คือ การสรางสรรคผลงานออกมาใหดีที่สุด มีประโยชนตอ

ตนเองและตอผูอื่น รวมถึงมีการนํานวัตกรรมตางๆ เขามาชวยในการเขียนผลงานใหออกมาดีย่ิงขึ้น 

ไมเชนนั้นผลงานท่ีเกิดข้ึนก็จะออกมาไมดีและไมคงคุณคา 

๒) ตองมีเปาหมายของตัวเองคือ การเปน “นักวิชาการ” ท่ีดีมีคุณภาพและศักยภาพ  

๓) มีการวางแผนในการขอตําแหนงแบบมีขั้นตอน ตลอดเสนทางของนักวิชาการ ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เชน สอนอยู ๒ วิชา วิชาหนึ่ง (ท่ีควรจะเก็บไว



๔๒ 
 

ตอนขอ รศ.) เขียนตําราเผื่อขอ ผศ. ไปแลว กลาวคอื เขียนตําราที่ยากในการขอ ผศ. ไปแลว เวลาขอ 

รศ. ก็ไมมีตําราที่ยากกวาหรือลึกซึ้งกวาใหเขียนแลว ตองคิดใหม เสียเวลา 

๔) ศึกษาเกณฑ เงื่อนไข และผลงานทางวิชาการที่ตองใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

๕) การวางแผนงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีการเริ่มตนผลิตผลงานที่ตางจากคน

อ่ืน โดยเลือกหัวขอที่แตกตาง และพิจารณาวาจะนําไปใชกับงานกลุมใด 

๒.๑ เทคนิคการเขียนตํารา 

  ๑) ศึกษาจากประสบการณตรงของผูปฏิบัติงาน หรือประสบการณการสอนของ

ตัวเองจะมีสวนสําคัญที่ชวยใหผูเขียนจุดประกายในตัวเอง 

  ๒) ศึกษาคนควาขอมูลและอานหนังสือ หรือตําราจํานวนมาก ไมวาจะเปนใน

ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงรูปแบบในการเขียนตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและเกิด

ความคิดใหมๆ 

  ๓) เขียนความเปนมาของตํารา แรงบันดาลใจที่เขียน ใหจับประเด็นสําคัญๆ ให

กระชับ รัดกุม และนาอาน 

  ๔) วัตถุประสงคตองชัดเจน งายตอการทําความเขาใจ และควรมีบทสรุปตอนทาย

บท 

  ๕) ในการนําเสนอรูปเลม สามารถดึงดูดความสนใจของผูอานไดดวยการเขียนตํารา

ใหมีชีวิต คือ การเพิ่มรูป ตาราง แผนภาพ หรือแผนภูมิตางๆ เพราะภาพแตละภาพ บางที่อธิบายได

ดีกวาตัวอักษร 

  ๖) รูปเลมสวยงาม ดึงดดูความสนใจของผูพบเห็นใหเขามาอานหรือศึกษาเพิ่มเติม 

  ๗) แหลงอางอิงของขอมูลตองชัดเจน 

 ๒.๒ เทคนิคการสรางงานวิจัย 

  ๑) เลือกหัวขอที่ตรงกับสาขา หรือตําแหนง ที่จะขอตําแหนงทางวิชาการ 

  ๒) เลือกหัวขอที่แตกตางไปจากคนอ่ืน นําเสนอเรื่องใหม ทันสมัย และทาทาย

ความสามารถของตัวเอง 

  ๓) การเขียนอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ควรเขียนใหมาก เพราะเปนเรื่องสําคัญ

ที่ผูปฏิบัติงานหรืออาจารยผูสอนพบเจอเอง 

 ๒.๓ เทคนิคการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ 

  ๑) ตองมีความม่ันใจในคุณภาพผลงานตนเองกอนจึงคอยยื่นเสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการ (ใหคะแนนตนเองถึง ๑๐๐% กอนจึงจะยื่นสงผลงาน” เพราะอยางไรแลว ผลงานเหลานั้นจะ

ถูกสงออกไปยัง Reader ภายนอกมหาวิทยาลัย และ Reader เหลานั้นเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีสวนใหญมี

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และถาผลงานไมดีพอจะโดนแกไขมากมี

ปญหามาก 



๔๓ 
 

  ๒) ศึกษาระเบียบการยื่นขอตําแหนงใหแนชัด รวมทั้งศึกษารูปแบบการเขียนตํารา

ใหถูกตอง เพื่อไมใหเสียเวลา 

  ๓) ปรึกษาผูรูซึ่งอาจเปนหนวยงานที่ดูแลเรื่องนี้ ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูที่เคยผานการ

ขอตําแหนงมาแลว เพื่อไมตองเสียเวลาหลงทาง อาทิ เชน ผูใหคําปรึกษาดานงานวิจัย การเขียน และ

การใชภาษา 

  ๔) ผลงานที่ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการไมจําเปนตองมากชิ้น สิ่งสําคัญนอยชิ้นก็ได

แตตองมีคุณภาพ 

 

๕.๓ อุปสรรคและปญหา 
 ๑) ตัวผูปฏิบัติเองที่ตองการยื่นเสนอขอผลงานทางวิชาการ ยังไมเขาใจกระบวนการหรือ

ขั้นตอนในการยื่นเสนอขอผลงานทางวิชาการ 

 ๒) ขั้นตอนในการย่ืนเสนอขอผลงานทางวิชาการ เปนเรื่องละเอียด มีขั้นตอน และใชเวลา

ในการยื่นเรื่องเสนอขอผลงานทางวิชาการ 

 ๓) ความกระตือลือรนในการย่ืนเสนอขอผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

พบวายังขาดความสนใจ ความเอาใจใสเปนอยางมาก เนื่องดวยรูปแบบหรือหลักการของมหาวิทยาลัย

ยังไมพบข้ันตอนที่ชัดเจน 

 ๔) เทคโนโลยีตางๆ ที่เขามามีผลตอการสืบคนขอมูลซึ่งงายตอการสืบคนในกรณีของ

บุคลากรวัยทํางาน แตจะเปนปญหาและอุปสรรคสําหรับบุคลากรท่ีมีอายุมากหรือวัยใกลเกษียณ

ราชการ 

 ๕) การบริหารจัดการเรื่องเวลาที่ไมลงตัวเนื่องจากงานประจําและงานแทรก ทําใหการ

ผลิตผลงานทางวิชากรขาดความตอเนื่อง 

  

๕.๔ แนวทางแกไข 
 ๑) สรางความตื่นตัวและความกระตือรือรนใหตัวเองอยูตลอดเวลา และอาจารยใน

มหาวิทยาลัยได 

 ๒) ใชความเพียร ความอดทนใหมาก รวมถึงความตั้งใจมุงมั่น แนวแนในการขอผลงาน

ทางวิชาการใหกับตัวเอง ใหแขงกับตัวเองอยาแขงกับคนอ่ืน 

 ๓) ดูแลสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตตัวเองใหดีอยูเสมออยาใหความเครียดเขามาเปนตัว

ทําลายความมั่งม่ันของตัวเอง 

 ๔) ตองบริหารจัดการเรื่องเวลาใหดี และปรับวิธีการทํางานใหมีความยืดหยุน เชน ชวงใด

ที่วางจะลงมือทําผลงานทันที 

 ๕) เมื่ออยูมหาวิทยาลัยตองทํางานของมหาวิทยาลัยหรืองานประจําตัวเองกอนเปนหลัก 

คอยหาเวลาวางทํางานขอผลงานทางวิชาการ อาจเปนเปนชวงเวลาหลังเลิกงาน เปนตน 



๔๔ 
 

๕.๕ ขอเสนอแนะ 

 ๑) ผลงานที่รวมสรางกันหลายคน ก็ตองกําหนดสัดสวนใหชัดเจน โดยแสดงหลักฐาน
สัดสวนการมีสวนรวมและระบุถึงภาระการทํางานชิ้นนั้นๆ ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับสัดสวน ซึ่งถา
ผลงานจะนํามายื่นขอตําแหนงทางวิชาการจะตองมีสัดสวนที่ดี 

 ๒) การแบงระหวางหนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน งานวิจัย หรือบทความทาง
วิชาการ จะตองมีการลําดับหมวดหมูใหดี เพ่ืองายตอการทําความเขาใจของผูมาศึกษาทีหลัง 

 ๓) เอกสารประกอบการสอน เอกสารรวบรวมในชั้นเรียน มีการประเมินผล และรวบรวม

เย็บเลมเทาน้ันไมมีการพิมพออกมาเผยแพร สามารถนําตํารามาทดแทนได แตตําราน้ันตองตาม 

Course description 
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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   
และศาสตราจารย์  เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ  รวมทั้ง
ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นําความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ  ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

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

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

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

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

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

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

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

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

  ข้อ  ๒/๑  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่ง  
ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

หมวด  ๑ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 

ข้อ ๓ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
  ๓.๑ ประธานกรรมการ  ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   

ที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
  ๓.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  

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

การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  
ที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ตามวิธีการที่กําหนดในข้อ  ๖  ถึงข้อ  ๑๐ 

ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ   
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่กําหนดในประกาศนี้และเอกสารแนบท้าย 

การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระทําได้  ๒  วิธี  คือ  การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ  และการแต่งตั้ง  
โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําผู้ใดให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๕.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   
     ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ดํารงตําแหน่งอาจารย์  และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี  หรือ   
     ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ดํารงตําแหน่งอาจารย์  และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  หรือ   
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     ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง
ดํารงตําแหน่งอาจารย์  และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน   
ที่กําหนดโดยสถาบันนั้น ๆ   

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

     ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพิ่ม  ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับ
วุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน  เพื่อขอแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาท่ีกําหนด   
ไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

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

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

   ๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี  และมี
ปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

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

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

หรือ   
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     (๔) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  และตําราหรือหนังสือ  ๑  เล่ม   
     สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

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

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

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

   ๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 

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

     (๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงาน 
ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า   

     (๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ  
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน   

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

     (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
     (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทําการวิจัยในคน  

หรือสัตว์  ผู้ขอตําแหน่งจะต้องย่ืนหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
สถาบันที่มีการดําเนินการ 
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  ๕.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
   ๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ผู้ขอต้องดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
   ๕.๒.๒ ผลการสอน  ให้นําความในข้อ  ๕.๑.๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่ต้อง

มีความชํานาญพิเศษในการสอน   
   ๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ  ได้  ๒  วิธี  

ดังนี้   
     วิธีที่  ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี  

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

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

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
     (๑) ผลงานวิจัยอย่างน้อย  ๓  เร่ือง  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  อย่างน้อย  

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

ทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี  หรือ   
     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง  และผลงาน

วิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี   
     สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

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

     การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ   ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระทํามิได้   
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเร่ืองเดิม  จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมเท่านั้น   
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     ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ 
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเดิม  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่ เ ก่ียวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน   
ตามเอกสารแนบท้าย   

   ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔ 

  ๕.๓ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์   
   ๕.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ผู้ขอต้องดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
   ๕.๓.๒ ผลการสอน  ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ใน

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา   
   ๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
     วิธีที่  ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก  

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
     (๑) ผลงานวิจัย  ๕  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

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

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

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

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
     (๑) ผลงานวิจัย  ๕  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

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

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง
ได้รับการเผยแพร่  ในระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือผลงานวิชาการ  รับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย  ๕  เร่ือง 
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     สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้   

     วิธีที่  ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก  
และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

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

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

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

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
     (๑) ผลงานวิจัย  ๓  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

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

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

     (๓) ตํารา  หรือ  หนังสือ  ๓  เล่ม   
     การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ  ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระทํา
มิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเร่ืองเดิม  จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมเท่านั้น   

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

   ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔ 
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ข้อ ๖ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

  ๖.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์   
   ๖.๑.๑ ให้คณะวิชาเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย   

   ๖.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน  
โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม   

   ๖.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
ในสาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

     (๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

     (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามถึงห้าคน   
   การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

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

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

   ทั้งนี้  เกณฑ์การตัดสนิของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก   
   ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ 

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

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

   คําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของตําแหน่ง 
ทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 

  ๖.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
   ๖.๒.๑ ให้นําความในข้อ  ๖.๑.๑  และ  ๖.๑.๓  มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง 

ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม  แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด   

   ๖.๒.๒ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น  
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา   

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

ข้อ ๗ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือ  

รองศาสตราจารย์  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นก็ได้  เช่น  การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ยังไม่ครบระยะเวลาที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจํา 
ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน 

 



 หน้า   ๕๒ 
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  การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๗.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อยห้าคน  
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุม 
ให้ถือเสียงข้างมาก  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก   

  ๗.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ดําเนินการ   

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจํ านวนอย่างน้อยห้าคน   พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการ   
ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

  ๗.๓ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ดําเนินการ   

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจํ านวนอย่างน้อยห้าคน   พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง  
ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น 

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

ข้อ ๙ กรณีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับ   
ที่ได้เคยขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการมาแล้ว  หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่ เคยเสนอ   
เพื่อพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน  มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  อีกคร้ังหนึ่ง  
ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่  ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ใช้ผลการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น  โดยไม่ต้องพิจารณาผลงาน  ทางวิชาการนั้นใหม่อีก  
เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ 
ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป  ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการ 
โดยชัดแจ้งด้วย 
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หมวด  ๒ 
การลงโทษ 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ   
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเก่ียวข้อง   
กับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ  ดังตอ่ไปนี้ 

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

  ๑๐.๒ กรณีที่ ได้ รับการพิจารณาอนุมัติ ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไปแล้ว   
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ   
คร้ังนั้น  เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนําเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้  โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  
หรือนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  หรือคัดลอก
ข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่จะทํา
ให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน   
เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  และกระทําการใด ๆ  ที่เบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และ 
รองศาสตราจารย์  สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นต่อ  ก.พ.อ.  
เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ถอดถอน  และดําเนินการทางวินัย 
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ  ไป  และห้ามผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสิบปี  นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษา 
มีมติให้ถอดถอน  หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ถอดถอน  แล้วแต่กรณี 
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หมวด  ๓ 
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

 
 

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

ภายใต้บังคับข้อ  ๖.๑.๔  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเร่ืองการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้ว  ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา  เม่ือคณะกรรมการ  
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย  และ   
ให้คําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

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

โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น 

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาคร้ังที่สอง 
 (ก) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจง  ข้อโต้แย้ง 

โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากคร้ังที่หนึ่ง  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
 (ข) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมจาก

การขอทบทวนคร้ังที่หนึ่ง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  จากท่ีแต่งตั้งไว้เดิม  จํานวนสองถึงสามคน   
เพื่อพิจารณาคําชี้แจง  ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ  ทั้งนี้  ให้ประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม
ทําหน้าที่เป็นประธาน 

ข้อ ๑๓ กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ   
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  ให้สถาบันอุดมศึกษาจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ
สําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มนั้นด้วย   



 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๔ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ  
ที่ย่ืนไว้เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  หากผู้ขอมีผลงาน
ทางวิชาการใหม่เพิ่มเติม  หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม  กรณีนี้จะต้องดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการใหม่  และให้ถือว่าวันที่ย่ืนผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ย่ืนขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวัน
เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการใหม่ 

  ภายใต้บังคับข้อ  ๖.๑.๔.  กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้คําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

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

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

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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ก.พ.อ. ๐๓ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่ง 

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

๑. แบบคาํขอรบัการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

     ๒.๕ ตําแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

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

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

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

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

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

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

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

  (กรณงีานวจิยัทีม่ลีกัษณะเป็นงานทีเ่กีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนั หรอืงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ               
หรอืงานวจิยัทีด่าํเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง โปรดระบุวา่งานวจิยัตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็นงานวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งใด 
หรอืมคีวามเกีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนัอยา่งไร และผูข้อเป็นผูด้าํเนินการหลกัในงานวจิยัเรือ่งใด                                  
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด) 
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๔.๒.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

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

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

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

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

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

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

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

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด) 
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  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

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

(ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย)      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด) 
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  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                         
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- ๑๑ - 
 

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

(ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 
ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

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

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

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



- ๑๒ - 
 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- ๑๓ - 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

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

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
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ส่วนท่ี ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือทาํหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

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

(กรณคีณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการฯ พจิารณาแลว้เหน็วา่
งานวจิยัดงักล่าวเป็นงานวจิยัทีม่ลีกัษณะเป็นงานทีเ่กีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนั หรอืงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ                 
หรอืงานวจิยัทีด่าํเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง  โปรดระบุวา่งานวจิยัตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็นงานวจิยั
เกีย่วกบัเรือ่งใด  หรอืมคีวามเกีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนัอยา่งไร  มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การนําไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

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

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ
        เพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

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



- ๑๖ - 
 

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

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



- ๑๗ - 
 

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

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

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

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

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

            ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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   ก.พ.อ. ๐๔ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่ง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

๒. แบบเสนอแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการโดยผูบ้งัคบับญัชา   

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

๒.๕ ตําแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

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



 - ๒๐ - 
 

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

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

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

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

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

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

 (กรณงีานวจิยัทีม่ลีกัษณะเป็นงานทีเ่กีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนั หรอืงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ  
หรอืงานวจิยัทีด่าํเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง โปรดระบุวา่งานวจิยัตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็นงานวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งใด 
หรอืมคีวามเกีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนัอยา่งไร และผูข้อเป็นผูด้าํเนินการหลกัในงานวจิยัเรือ่งใด                             
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 

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

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



 - ๒๑ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 - ๒๒ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

(ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

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

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



 - ๒๓ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 - ๒๔ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 - ๒๕ - 
 

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

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

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

(ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

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

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

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

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

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

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



 - ๒๖ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 - ๒๗ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 
 
 



 - ๒๘ - 
 

  ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 

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

                 ตําแหน่ง...ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดหีรอืเทยีบเทา่... 

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

 

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

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

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

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

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

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



 - ๓๐ - 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือทาํหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

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



 - ๓๑ - 
 

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

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

(กรณคีณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการฯ พจิารณาแลว้เหน็วา่
งานวจิยัดงักล่าวเป็นงานวจิยัทีม่ลีกัษณะเป็นงานทีเ่กีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนั หรอืงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ                 
หรอืงานวจิยัทีด่าํเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง  โปรดระบุวา่งานวจิยัตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็นงานวจิยั
เกีย่วกบัเรือ่งใด  หรอืมคีวามเกีย่วเน่ืองสอดคลอ้งกนัอยา่งไร  มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การนําไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

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

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

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



 - ๓๒ - 
 

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

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



 - ๓๓ - 
 

ส่วนท่ี ๔ มติสภาสถาบนัอดุมศึกษา    
 
  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั........................... ในการประชุมครัง้ที.่.../......... เมือ่วนัที.่..... 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไมอ่นุมตั)ิ.... 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 



 - ๓๔ - 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

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

      ก. การวเิคราะหส์ถานการณ์ก่อนเริม่กจิกรรมรบัใชส้งัคม 
      ข. การออกแบบหรอืพฒันาชิน้งานหรอืแนวคดิหรอืกจิกรรม 
      ค. การประเมนิผลลพัธแ์ละสรปุแนวทางในการนําไปขยายผลหรอืปรบัปรงุ 
      ใหผู้ข้อกําหนดตําแหน่งระบุบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในผลงานนัน้ของผูร้ว่มงาน           

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

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

๔. แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

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

(๑) 
ช่ือผูร่้วมงาน  

(๒) 
สารบญั รายงานการวิจยั
ฉบบัสมบรูณ์ และระบวุ่า 
ผูข้อกาํหนดตาํแหน่ง 

เขียนส่วนใด 

(๓) 
 ปริมาณงานร้อยละ  

พร้อมระบบุทบาทและหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบอ่ืน

นอกเหนือจากท่ีแสดงในช่อง (๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

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

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

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

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

๕. แนวทางการประเมินผลการสอน 
หลกัเกณฑ ์

ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนวา่ผูข้อกาํหนดตําแหน่งทาง
วชิาการมคีวามสามารถในการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องวชิาทีส่อน ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะวชิา
ทีส่อนโดยใชแ้นวทางในการประเมนิตามความเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

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

๒. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคนิควธิสีอนต่างๆ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจและตดิตามการสอน
ตลอดเวลา เชน่ ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย ยกตวัอยา่งประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จรงิ หรอืใชค้าํถาม    
เพือ่ใหผู้เ้รยีนคดิและตอบคาํถามใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน 

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

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

สามารถจาํลองสถานการณ์สมมตเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้รว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ 
๘. มคีวามสามารถทีจ่ะสอดแทรกเทคนิคการมปีฏสิมัพนัธ ์การรว่มงาน (interpersonal skill)   

ความสามารถในการแสดงออก การแกป้ญัหา การปรบั (adaptability) และรบัความคดิเหน็  
๙. มคีวามสามารถในการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนในวชิาทีส่อน 

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

๒. ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนของผูข้อกาํหนดตําแหน่ง              
ทางวชิาการวา่อยูใ่นเกณฑท์ีก่าํหนดไวห้รอืไม ่ทัง้น้ี อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอน        
ไดต้ามความเหมาะสม 
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ตวัอย่างเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

 แบบท่ี ๑ 
นิยาม 
 
 
 
 
รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร ่
 
 
 
ลกัษณะคุณภาพ 

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

 แบบท่ี ๒ 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร ่
 
 
 
ลกัษณะคุณภาพ 

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

 

กลุ่ม ๑   งานวจิยั 

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

กลุ่ม ๓   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  

กลุ่ม ๔   ๔.๑ ตํารา 
๔.๒ หนงัสอื 

 ๔.๓ บทความทางวชิาการ 
 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๔๒ - 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

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

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวชิาการสาํหรบัการเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ สามารถจาํแนกได ้๔ กลุ่ม ดงัน้ี 

๖.๑ งานวิจยั  
 

๖.๑ งานวิจยั 
นิยาม  ผลงานวชิาการทีเ่ป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อยา่งมรีะบบ ดว้ยวธิวีทิยาการวจิยั 

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

รปูแบบ อาจจดัไดเ้ป็น ๓ รปูแบบ  ดงัน้ี 
๑. รายงานการวจิยัทีม่คีวามครบถว้นสมบรูณ์และชดัเจนตลอดทัง้กระบวนการวจิยั 

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

๒. บทความวจิยัทีป่ระมวลสรปุกระบวนการวจิยัในผลงานวจิยันัน้ ใหม้คีวามกระชบั
และสัน้  สาํหรบัการนําเสนอในการประชมุทางวชิาการ  หรอืในวารสารทางวชิาการ  

๓. ในรปูของหนงัสอื (monograph) ซึง่นํางานวจิยัมาใชป้ระกอบการเขยีน 

การเผยแพร ่

 
เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมนิคุณภาพ   
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 

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

๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความวจิยั  
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
 

๖.๑  งานวิจยั (ต่อ) 
การเผยแพร ่

(ต่อ) 
 

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

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

๕. เผยแพรใ่นรปูของหนงัสอื (monograph) พรอ้มหลกัฐานวา่ไดเ้ผยแพร ่             
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษากาํหนด  

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

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบัดี  เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอนถกูตอ้งเหมาะสมในระเบยีบวธิวีจิยั       
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดแีละตอ้ง 

๑. เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละนําเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กวา่งานเดมิ        
ทีเ่คยมผีูศ้กึษาแลว้ 

๒. เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวางหรอืสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแพรห่ลาย 
ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีากและตอ้ง 

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

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

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

ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่หีว่งโซ่คุณคา่ (Value Chain)       
สว่นใหญ่อยูภ่ายในประเทศ เป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้เพือ่ตอบสนอง
ต่อการพฒันาหรอืการแกป้ญัหาของอุตสาหกรรม 

รปูแบบ 

 

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

 ทีเ่กีย่วขอ้งมาใช ้
 คาํอธบิายถงึความรูห้รอืองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่กดิขึน้ภายหลงัเสรจ็สิน้การวจิยั 
 คาํอธบิายถงึผลลพัธห์รอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูใ้ช ้หรอืต่อบางสว่นของหว่งโซ ่

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

 เชน่ การเขยีนตํารา หรอืการปรบัปรงุเน้ือหาในรายวชิาทีส่อน หรอืใชเ้ป็นหวัขอ้ 
 วทิยานิพนธห์รอืปญัหาพเิศษของนกัศกึษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๖ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 
การเผยแพร ่
 

เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
๑. บทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความวชิาการ หรอืการประชุม

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

รปูแบบของผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม และมกีารประเมนิโดยคณะผูท้รงคณุวุฒ ิ      
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 
๓. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กดิจากผลงานดงักล่าว เชน่ สทิธบิตัร  

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

มเีอกสารประกอบทีม่เีน้ือหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม และตอ้ง    
มหีลกัฐานแสดงเหตุผลทีไ่มส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได ้แต่มหีลกัฐานรบัรองวา่ 
ไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์แลว้ 
๕. รายงานการประเมนิจากหน่วยงานภายนอกทีแ่สดงถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการวจิยั

หรอืกจิกรรมทางวชิาการทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้สนอตอ้งจดัทาํเอกสาร
ประกอบทีม่เีน้ือหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๔๗ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

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

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้งสามารถนําไปใชเ้ป็นตวัอยา่งในการ
แกป้ญัหาหรอืทาํความเขา้ใจสถานการณ์ จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้          
อยา่งเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาใหก้บัอุตสาหกรรมอื่นได ้หรอืก่อใหเ้กดิ 
การเปลีย่นแปลงเชงินโยบายในวงกวา้งในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบัดีเด่น   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้งสง่ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
หรอืแวดวงวชิาการอยา่งกวา้งขวางอยา่งมนียัสาํคญั เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอื 
ระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ 
 

หมายเหต ุ แนวทางการประเมนิผลงานทางวชิาการสูภ่าคอุตสาหกรรม 
ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม 
และจรรยาบรรณทางวชิาการ ประเมนิผลงานทางวชิาการโดยใชแ้นวทางในการประเมนิ
ดงัต่อไปน้ี 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ขอ้มลูจากอุตสาหกรรม การสมัภาษณ์

ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืสารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ

จากการตรวจสอบสภาพจรงิในอุตสาหกรรมรว่มดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ        
จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทนใหไ้ปตรวจสอบแทนกไ็ด ้

 
 
 



- ๔๘ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้
คาํนิยาม ผลงานวชิาการซึง่อาจดาํเนินงานในรปูการศกึษาหรอืการวจิยัเชงิทดลองหรอืการวจิยัและพฒันา  

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

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

การเผยแพร ่

 

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

 
 
 



- ๔๙ - 
 

 
๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้(ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี  
๑. แนวคดิการออกแบบนวตักรรมการเรยีนการสอนเป็นงานรเิริม่สรา้งสรรคท์ีป่รบัจาก
แนวคดิเดมิหรอืเป็นแนวคดิใหม ่
๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนวา่ผลงานการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้นําไปสูก่ารพฒันาการเรยีนรู ้
หรอืคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงคไ์ดจ้รงิ  
 

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

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

 



- ๕๐ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันานโยบายสาธารณะ   
นิยาม 
 

 

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

 
รปูแบบ จดัทาํเป็นเอกสาร โดยมคีาํอธบิายทางวชิาการ ประกอบดว้ย การวเิคราะห ์สงัเคราะห์

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

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

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี เป็นผลงานทีแ่สดงการวเิคราะหส์งัเคราะหท์ีม่หีลกัฐานขอ้มลู  
หรอืเหตุผลสนบัสนุน ซึง่แสดงความกา้วหน้าทางวชิาการ 

ระดบัดีมาก เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบัดแีต่ตอ้งเป็นขอ้เสนอใหมท่ีค่รอบคลุม 
การแกป้ญัหา หรอืพฒันาทีก่วา้งขวางกวา่ขอ้เสนอเดมิ โดยตอ้งมรีา่งกฎหมาย  
รา่งนโยบาย รา่งแผน ฯลฯ ทีม่คีุณภาพระดบัดมีาก และมกีารอา้งองิโดยผูเ้กีย่วขอ้ง 

ระดบัดีเด่น เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้งไดร้บัการอา้งองิ  
อภปิรายอยา่งกวา้งขวางในสงัคม หรอืไดร้บัการนําไปใชโ้ดยผูร้บัผดิชอบ  
ในนโยบายสาธารณะนัน้ และเกดิประโยชน์ 

 
 

 



- ๕๑ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๖.๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
นิยาม     งานเขยีนทีเ่กดิจากการศกึษาบุคคลหรอืสถาบนั (หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

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

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

การเผยแพร ่      เผยแพรใ่นลกัษณะของสิง่ตพีมิพห์รอืสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์โดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒิ
ทีส่ถาบนัอุดมศกึษานัน้แต่งตัง้เป็นผูป้ระเมนิคุณภาพ หรอืเผยแพรใ่นหนงัสอืหรอืแหล่ง
รวบรวมกรณศีกึษาทีม่กีารบรรณาธกิารโดยมคีณะผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิคุณภาพ  

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี 
๑. เป็นกรณศีกึษาทีม่อีงคป์ระกอบครบถว้น คอื บทนํา เน้ือหา บทสง่ทา้ย 

รายละเอยีดขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เชน่ ตาราง และรปูภาพ  
๒. เป็นกรณศีกึษาทีม่เีน้ือหาและการนําเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน     

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

๖.๒.๕ งานแปล 

นิยาม งานแปลจากตวังานตน้แบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม หรอืงานดา้นปรชัญา หรอืประวตัศิาสตร ์
หรอืวทิยาการสาขาอื่นบางสาขาทีม่คีวามสาํคญัและทรงคุณคา่ในสาขานัน้ๆ  
ซึง่เมือ่นํามาแปลแลว้จะเป็นการเสรมิความกา้วหน้าทางวชิาการทีป่ระจกัษ์ชดั  
เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
หรอืแปลจากภาษาต่างประเทศหน่ึงเป็นภาษาต่างประเทศอกีภาษาหน่ึง   

การเผยแพร ่ เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมนิ                
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 

๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์
๒. การเผยแพรโ่ดยสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ อาท ิการเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม ฯลฯ 
การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกวา่การใชใ้นการเรยีน          

การสอนวชิาต่างๆ ในหลกัสตูร ซึง่จาํนวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดงการเผยแพร ่ 
อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ชน่กนั  

ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่ากคณะกรรมการของ
สถาบนัอุดมศกึษาคณะและ/หรอืสถาบนัทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิานัน้  
และตอ้งเผยแพรสู่ส่าธารณชนมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

กรณทีีอ่ยูใ่นระหวา่งกระบวนการพจิารณา หากคณะผูท้รงคุณวุฒมิมีตใิหป้รบัปรงุ 
งานแปลซึง่อยูใ่นวสิยัทีส่ามารถปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ได ้ทัง้น้ี เมือ่ไดแ้กไ้ข
ปรบัปรงุงานแปลดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้สนอคณะผูท้รงคณุวุฒพิจิารณา โดยไมต่อ้งนํา
งานแปลดงักล่าวไปเผยแพรใ่หมอ่กีครัง้หน่ึง     

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

 

๖.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นการถ่ายทอดเน้ือหาจากตน้ฉบบัเดมิไดส้มบรูณ์พรอ้มทัง้มบีทนําของผูแ้ปล
ทีใ่หข้อ้มลูครบถว้นเกีย่วกบัเอกสารทีแ่ปล 

ระดบัดีมาก ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้งมกีารใชภ้าษาทีส่ละสลวย และอา่นเขา้ใจงา่ย  

ระดบัดีเด่น ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้งมบีทนําเชงิวเิคราะหท์ีแ่สดงความรู้
ความเขา้ใจของผูแ้ปลในเรือ่งนัน้ๆ และเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั หรอืมกีารคน้ควา้เพิม่เตมิ
ของผูแ้ปล ใสไ่วใ้นบทนํา หรอืในเชงิอรรถ แลว้แต่กรณ ี

           สาํหรบัสาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ใหใ้ชล้กัษณะคุณภาพ
ดงัต่อไปน้ี 
ระดบัดี เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจในตวับทแบบแผนทางความคดิหรอื
วฒันธรรมตน้กาํเนิด และบง่ชีค้วามสามารถในการสือ่ความหมายไดอ้ยา่งด ีมกีารศกึษา
วเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังานในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยั         
มกีารใหอ้รรถาธบิายเชงิวชิาการในรปูแบบต่างๆอนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจุลภาคและ           
มหภาค 

ระดบัดีมาก เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจอนัลกึซึง้ในตวับทแบบแผน          
ทางความคดิหรอืวฒันธรรมตน้กาํเนิดและบ่งชีถ้งึความสามารถในการสือ่ความหมาย        
ในระดบัสงูมาก  มกีารศกึษาวเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังาน          
อยา่งละเอยีดลกึซึง้ในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัของผูส้นัทดักรณ ี มกีารให้
อรรถาธบิายเชงิวชิาการในรปูแบบต่างๆ อนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจุลภาคและมหภาค 

ระดบัดีเด่น ใหข้อ้สรปุของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปล ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก   
โดยมขีอ้กาํหนดเพิม่เตมิดงัน้ี 

๑. เป็นงานทีแ่ปลมาจากตน้แบบทีม่คีวามสาํคญัในระดบัทีม่ผีลใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในทางวชิาการ 

๒. เป็นงานทีแ่ปลอยูใ่นระดบัทีพ่งึยดึถอืเป็นแบบฉบบัได ้
๓. มกีารใหข้อ้สรปุของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปลทีม่ลีกัษณะเป็นการบุกเบกิ        

ทางวชิาการ 
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

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

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

การเผยแพร ่ เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมนิ             
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 

๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์หรอื 
๒. การเผยแพรโ่ดยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 

        ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวางมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน  
ลกัษณะ

คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นงานอา้งองิทีใ่หค้วามรูพ้ืน้ฐานอนัถูกตอ้งและทนัสมยั ครอบคลุมเน้ือหา         
ทีก่วา้งขวางตามทีย่อมรบักนัในวงวชิาการ 

ระดบัดีมาก ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้งมกีารใหข้อ้มลูและทศันะทีช่ีใ้หเ้หน็           
ถงึววิฒันาการของศพัท ์หวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ยและ/หรอืสาขาวชิานัน้ ๆ  

ระดบัดีเด่น ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก  และตอ้งมกีารชีท้างใหผู้อ้า่น หรอืผูใ้ช ้          
เกดิความคดิเชงิวพิากษ์และ/หรอื เกดิความสนใจ ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ต่อไป 

 
 
 



- ๕๕ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรคด้์านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
คาํนิยาม 
 

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

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

การเผยแพร ่
 

เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมนิ             
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 

๑. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ  

๒. เอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์                
ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวางมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบัดี  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการ       
มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้ และการนําผลงานนัน้ไปใชม้ศีกัยภาพ
ในการสง่ผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัปานกลาง 

ระดบัดีมาก  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรู ้
เชงิวชิาการมากขึน้  มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้และการนําผลงานนัน้
ไปใชม้ศีกัยภาพในการสง่ผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสงู 

ระดบัดีเด่น  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรู ้
เชงิวชิาการทีล่กึซึง้  มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้ผลงานมคีณุสมบตัิ
โดดเดน่ และมศีกัยภาพสงูในการนําไปใชป้ระโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ 
ในแนวทางหรอืรปูแบบใหม่ๆ  ทีจ่ะมผีลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสงู 



- ๕๖ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๘ ผลงานสร้างสรรคด้์านสนุทรียะ ศิลปะ 
นิยาม ผลงานหรอืชุดของผลงานสรา้งสรรคท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณคา่ทางสนุทรยีะ ปรชัญา 

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

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

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

๑. วรรณกรรมตน้แบบ และเอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดย        
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์  

๒. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ   

ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวางมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

ลกัษณะ

คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นผลงานทีม่คีุณคา่ทางศลิปะ โดยทีผู่ป้ระพนัธส์ามารถ อธบิายหลกัการและ
กระบวนการสรา้งสรรคท์ีส่ ือ่ความกบัผูร้บัไดเ้ป็นอยา่งด ี

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและเป็นตวัอยา่งอนัดทีีย่งัประโยชน์เดน่ชดั         
ต่อวรรณกรรมศกึษา วชิาการดา้นการเขยีนสรา้งสรรค ์(creative writing)   
และการศกึษาศลิปะแขนงนัน้ ๆ  

ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้งเป็นงานทีส่รา้งมติใิหมใ่นดา้น           
การสรา้งสรรค ์สนุทรยีศาสตร ์วรรณกรรมศกึษา การเขยีนสรา้งสรรค ์(creative writing)
และการศกึษาศลิปะ 
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๙ สิทธิบตัร (patent) 
นิยาม สทิธบิตัรตามกฎหมายวา่ดว้ยสทิธบิตัร 

 

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

การเผยแพร ่        มหีลกัฐานการนําสทิธบิตัรไปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพรห่ลายในวงวชิาการ           
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ีตอ้งเผยแพรสู่ส่าธารณชนมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

ลกัษณะ

คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ไดว้า่มผีูนํ้าไปวจิยัหรอืพฒันา 
ต่อยอด  

ระดบัดีมาก  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ไดว้า่มผีูนํ้าไปใชป้ระโยชน์
ในเชงิพาณชิยร์ะดบัชาต ิ

ระดบัดีเด่น  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนแลว้และพสิจูน์ไดว้า่มผีูนํ้าไปใช้
ประโยชน์ในระดบันานาชาต ิและมหีลกัฐานวา่ไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยห์รอื          
เชงิสาธารณประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง 
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๖.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) 
นิยาม หมายความถงึโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามความหมายของกฎหมายวา่ดว้ยลขิสทิธิ ์           

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

ทัง้น้ี ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งลกัษณะงานวจิยัและพฒันา 
รปูแบบ อาจจดัทาํไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

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

การเผยแพร ่      มหีลกัฐานการนําซอฟตแ์วรไ์ปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพรห่ลายในวงวชิาการ           
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ีตอ้งเผยแพรสู่ส่าธารณชนมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

 
 
 
 
 



- ๕๙ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๑๑ ซอฟตแ์วร ์(software) (ต่อ) 
ลกัษณะ

คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นงานทีม่กีระบวนการวจิยัทกุขัน้ตอน ถูกตอ้ง เหมาะสมตามระเบยีบวธิวีจิยั    
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืนําไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้ง 
๑. เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละนําเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กวา่

งานเดมิ ทีเ่คยมผีูศ้กึษามาแลว้ 
๒. เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวาง หรอืสามารถนําไปประยกุตไ์ด ้      

อยา่งแพรห่ลาย 

ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้งไดร้บัการอา้งองิและใชง้าน              
อยา่งกวา้งขวางในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาต ิ

 
 

 



- ๖๐ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
๖.๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม  
 

๖.๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม  
นิยาม ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม สง่ผลใหเ้กดิประโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรม 

โดยประจกัษต่์อสาธารณะ  
ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมน้ีตอ้งเป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



- ๖๑ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม (ต่อ) 
การเผยแพร ่ ใหม้กีารเผยแพรโ่ดยการจดัเวทนํีาเสนอผลงานในพืน้ทีห่รอืการเปิดใหเ้ยีย่มชมพืน้ทีแ่ละ

จะตอ้งมกีารเผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวางในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงทีส่อดคลอ้ง 
กบัผลงาน โดยการเผยแพรน่ัน้จะตอ้งมกีารบนัทกึเป็นเอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร       
ทีส่ามารถใชอ้า้งองิ หรอืศกึษาคน้ควา้ต่อไปได ้

ลกัษณะ

คุณภาพ 

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

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้งสามารถนํามาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการแกไ้ข
ปญัหาหรอืทาํความเขา้ใจสถานการณ์  จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อยา่งเป็นที่
ประจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาสงัคม  องคก์รภาครฐั  หรอืองคก์รภาคเอกชนอื่นได ้ 
หรอืก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงินโยบายในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก  และตอ้งสง่ผลกระทบต่อสงัคมอยา่งกวา้งขวาง 
เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์รทีไ่ดร้บั              
การยอมรบัในระดบันานาชาต ิเชน่ UNESCO WHO UNICEF เป็นตน้ 

หมายเหต ุ แนวทางการประเมนิผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ      
ประเมนิผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมโดยใชแ้นวทางในการประเมนิดงัต่อไปน้ี 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอื

สารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และ ขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ     

จากการตรวจสอบสภาพจรงิทีม่อียูใ่นพืน้ทีร่ว่มดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการฯ จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทนใหไ้ป
ตรวจสอบแทนกไ็ด ้

ทัง้น้ี ใหเ้น้นถงึการมสีว่นรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 
 

 
 
 



- ๖๒ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔ ตาํรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ 
๖.๔.๑ ตาํรา 

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

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

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

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

การเผยแพร ่
(ต่อ) 

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

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นตําราทีม่เีน้ือหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยัมแีนวคดิและ    
การนําเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดแีละตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัของผูเ้ขยีน         

ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน 
๓. สามารถนําไปใชอ้า้งองิหรอืนําไปปฏบิตัไิด ้

ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีากและตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานบุกเบกิทางวชิาการและมกีารสงัเคราะหจ์นถงึระดบัทีส่รา้ง          

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

หรอืนานาชาต ิ
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๒ หนังสือ 

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

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

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

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

 



- ๖๕ - 
 

๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๒ หนังสือ (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกวา่การใชใ้นการเรยีน 

การสอนวชิาต่างๆ ในหลกัสตูรเทา่นัน้ จาํนวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดงการเผยแพรอ่ยา่ง
กวา้งขวางได ้ แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ชน่กนั 

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

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นหนงัสอืทีม่เีน้ือหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยัมแีนวคดิและ
การนําเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดแีละตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัทีเ่ป็นการแสดง 

ใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๓. สามารถนําไปใชอ้า้งองิหรอืนําไปปฏบิตัไิด ้

ระดบัดีเด่น  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีากและตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานบุกเบกิทางวชิาการและมกีารสงัเคราะหจ์นถงึระดบัทีส่รา้ง        

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

นานาชาต ิ
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๖. คาํจาํกดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

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

รปูแบบ     ประกอบดว้ยการนําความทีแ่สดงเหตุผลหรอืทีม่าของประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอื
วเิคราะห ์กระบวนการอธบิายหรอืวเิคราะหแ์ละบทสรปุ มกีารอา้งองิและบรรณานุกรม 
ทีค่รบถว้นและสมบรูณ์  

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

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี  เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีน้ือหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั    
มแีนวคดิและการนําเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดแีละตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. สามารถนําไปอา้งองิหรอืนําไปปฏบิตัไิด ้

ระดบัดีเด่น ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีากและตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานบุกเบกิทางวชิาการและมกีารสงัเคราะหจ์นถงึระดบัทีส่รา้ง 

องคค์วามรูใ้หม ่(Body of Knowledge) ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความความคดิและคน้ควา้ต่อเน่ือง เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบั          

ในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ



คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่งตามวุฒกิารศกึษาใหม ่  (ปี) 
คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่งตามวุฒกิารศกึษาเดมิ   (ปี) (เดอืน) 

- ๖๗ - 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์                     

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

 
๗.  ตวัอย่างแนบท้าย 

 
กรณีได้รบัวฒิุเพ่ิมขึน้ 

การคาํนวณหาระยะเวลาทีต่อ้งดาํรงตําแหน่งอาจารย ์กรณทีีม่กีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหส้งูขึน้ 

= ระยะเวลาทีย่งัขาดตามวฒุกิารศกึษาเดมิ   X   

 

หมายเหตุ   ใหแ้ปลงหน่วยระยะเวลาในการคาํนวณจากปีเป็นเดอืนก่อน 

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

วิธีการคาํนวณดงัน้ี 

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

กรณีการขอตาํแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

  หากจะลาศกึษาหรอืฝึกอบรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และประสงคจ์ะขอตําแหน่ง
ทางวชิาการกใ็หเ้สนอขอก่อนวนัที่ไดร้บัอนุมตัใิหไ้ปศกึษาหรอืฝึกอบรม และต้องเป็นการขอตําแหน่ง
โดยวธิปีกตเิทา่นัน้ 
 
  
 
 

๔
๖ 



  ก.พ.อ. ๐๓ 
 

แบบคาํขอรับการพจิารณากาํหนดตําแหนงทางวิชาการ    

สวนที่ ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

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

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดอืน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศกึษาระดับอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒสิูงสุดตามลาํดับ) 
   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ท่ีจบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีท่ีสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ใหระบุหัวขอเรื่อง
วิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรน้ันๆ ดวย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดาํรงตําแหนง......................................................    รับเงนิเดือน........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เม่ือวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................. 
           เม่ือวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เม่ือวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    

           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    
     ๒.๕ ตาํแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 
 



 
๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
 
     ๓.๓ งานบรกิารทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารที่มีสวนรบัผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 
 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
 
๔. ผลงานทางวชิาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............        
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 



 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๑.๓  ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 
 



 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
๔.๑.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง                     
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณทีี่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 



 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 



 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 



 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง              
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณทีี่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 



 
๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
๔.๓.๓  ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 

  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง       
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 
 



 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๓.๔ ผลงานแตงตําราหรือหนังสอื 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง              
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณทีี่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทกุประการ 
 

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

                           ตําแหนง................................................................ 

วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ. ......... 



 
สวนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

แบบประเมินแตงต้ังใหดํารงตําแหนง...................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................มหาวิทยาลัย........................................ 

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

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย)..  แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
เปนผูมีคุณสมบัติ... (ครบถวน/ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 
 
 
 

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

(...................................................) 
ตําแหนง  ..ผูบังคบับัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา.. 

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

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
เปนผูมีคุณสมบัติ ...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตาํแหนง ... (ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)... 
 
 
 
 

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

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

ตําแหนง................................................... 

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



 
สวนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมครั้งท่ี........./.........เมื่อวันท่ี..............
ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว........................................................แลวเห็นวา บุคคลดังกลาว
เปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 

 

 
 

       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครั้งท่ี........./.............           
เม่ือวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมนิผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................      
ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา................       
แลวเห็นวา 
 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......             
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......           
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานวิชาการรบัใชสังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
.........เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......               
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......               
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                    
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๔) ตาํรา/หนังสอื............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                 
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                 
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
 
 
 
 



 
  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด........เรื่อง 
ไดแก 
   ๕.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......              
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง              
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดวย:  ผลงานมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องอะไร             
ผลที่ไดรับ  การนําไปใชประโยชน  และแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญอยางไร 

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

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

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

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

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

         ตาํแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
        เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ...(มหาวิทยาลยั/สถาบัน).... ในการประชุม         
ครั้งท่ี........เมื่อวันที่.................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................... 
ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรบัใชสงัคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  และ/หรือ 
ตํารา/หนังสอื/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด  และเปนผูมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด  จึงเห็น...(สมควร/ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง 
นาย/นาง/นางสาว............................ เปนตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)... 
ในสาขาวิชา.............................. และใหนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตาํแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 
 



 
สวนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศกึษา    
 
  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชมุครั้งท่ี..../......... เมื่อวันท่ี...... 
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว................................ใหดํารงตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา........................................... ไดตั้งแตวันที่...............................         
ซึ่งเปนวันที่สภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/ ไดรบัผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร/ 
อ่ืนๆ ระบุ....)....     

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง
บุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคาํสั่งแตงต้ัง พรอมสงสําเนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒเิพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
นาย/นาง/นางสาว.................................... ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา........................................
ไดตั้งแตวันท่ี.................................... ซึ่งเปนวันท่ีสภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรงุสมบูรณ/ 
ไดรับผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร/ อื่นๆ ระบุ....).....  พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ  
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ   ผลงานทางวิชาการ  และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

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

            ตาํแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.อ. ๐๔ 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖  
------------------------------ 

๒. แบบเสนอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยผูบังคับบัญชา   

สวนที่ ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อแตงตั้งดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

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

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดอืน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศกึษาระดับอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒสิูงสุดตามลาํดับ) 
   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ท่ีจบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีท่ีสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ใหระบุหัวขอเรื่อง
วิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรน้ันๆ ดวย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดาํรงตําแหนง......................................................    รับเงินเดือน........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เม่ือวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................. 
           เม่ือวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 



 

 
     ๒.๔ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เม่ือวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    

           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    
     ๒.๕ ตาํแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
 
     ๓.๓ งานบรกิารทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบริหารที่มสีวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ชตอสัปดาห) 
 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 



 

 
๔. ผลงานทางวชิาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............        
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 



 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๑.๓  ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 



 

 
  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง                     
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณทีี่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 



 

 
  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 



 

 
  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๒.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 



 

 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง              
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณทีี่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรบัรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 



 

 
  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๓.๓  ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง       
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 



 

 

 ๔.๓.๔ ผลงานแตงตําราหรือหนังสอื 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง              
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณทีี่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

                 ตาํแหนง...ผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา... 

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



 

 

 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................ตําแหนง....................................
ยินยอมใหผูบังคับบัญชาเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน...................................ในสาขาวิชา............................ 
 
 

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

                     ตาํแหนง........................................................... 

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



 

 
 
สวนที่ ๒ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..............ในการประชุมครั้งท่ี........./.........เมื่อวันท่ี................. 
ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว...................................................... (เอกสารประกอบการสอน/
เอกสารคําสอน วิชา ........................) แลวเห็นวา บุคคลดังกลาว เปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ).......ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 



 

 
 
สวนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครั้งท่ี........./.............           
เม่ือวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมนิผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................      
ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา................       
แลวเห็นวา 

  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......             
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......           
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

  ๒) ผลงานวิชาการรบัใชสังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
.........เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......               
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......               
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                    
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

  ๔) ตาํรา/หนังสอื............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                 
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                 
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 



 

 
 

  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด........เรื่อง 
ไดแก 
   ๕.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......              
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง              
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดวย:  ผลงานมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องอะไร             
ผลที่ไดรับ  การนําไปใชประโยชน  และแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญอยางไร 

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

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

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

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

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

         ตาํแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
        เพื่อทําหนาที่ประเมนิผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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



 

 
 

ตอนที ่๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ...(มหาวิทยาลยั/สถาบัน).... ในการประชุม         
ครั้งท่ี........เมื่อวันที่.................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................... 
ตามที่คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรบัใชสงัคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  และ/หรือ 
ตํารา/หนังสอื/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด  และเปนผูมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด  จึงเห็น...(สมควร/ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง 
นาย/นาง/นางสาว............................ เปนตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)... 
ในสาขาวิชา.............................. และใหนําเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตาํแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 



 

 
 
สวนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศกึษา 
 
  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครั้งท่ี..../......... เมื่อวันท่ี...... 
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว................................ใหดํารงตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา........................................... ไดตั้งแตวันที่...............................         
ซึ่งเปนวันที่สภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/ ไดรบัผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร/ 
อ่ืนๆ ระบุ....)....     

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง
บุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคาํสั่งแตงต้ัง พรอมสงสําเนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒเิพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรวีาการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
นาย/นาง/นางสาว.................................... ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา........................................
ไดตั้งแตวันท่ี.................................... ซึ่งเปนวันท่ีสภาสถาบัน...(ไดรบัเร่ือง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรงุสมบูรณ/ 
ไดรับผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร/ อื่นๆ ระบุ....).....  พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ  
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ   ผลงานทางวิชาการ  และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

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

            ตาํแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 



 
คําแนะนําในการเขียนรายละเอียดแบบ ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรุง/๒ 

 

 แบบ ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรงุ/๒ คือ แบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
ได้แก ่ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์พเิศษ ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ขอแต่งตั้งควรระะบุสาขาวิชาที่ขอตําแหน่งให้ชัดเจน โดยเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวทิยาลัย (ชือ่ส่วนงาน) พนกังานวิทยาลัยที่เสนอขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
ควรระบุวิธี และแบบการเสนอขอตําแหน่งให้ชดัเจน 
 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ถ้ามีฐานันดรศักดิ์/ ยศ ให้ระบุด้วย ถ้าไม่มีให้ระบุว่านาย นาง หรือนางสาว วัน 
เดือน ปีเกิด อายุ เพศ การศึกษาระดับอดุมศึกษา (ให้เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลําดับ) ซึ่งเป็นหัวข้อที่มักพบว่าเขียน
ชื่อคุณวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบช่ือคุณวุฒิให้ถูกต้องด้วย เช่น วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา... หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขา... 
 

๒. ประวัติการรับราชการ/การทํางานในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 เป็นข้อมูลประวัติการรับราชการ/การทํางานในแต่ละตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงตําแหน่งปัจจุบัน
ที่ครองอยู่ การคิดอายุราชการให้คิดตั้งแต่วันทีบ่รรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ไม่ว่าจะดํารงตําแหน่งใด และในหน่วยงาน
ใดกต็าม จนถงึวันที่เสนอขอตําแหน่ง 
 

 กรณีผู้ขอตําแหน่งบรรจุเข้ารับราชการ/เข้าทํางานครั้งแรก ในตําแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตําแหน่งอาจารย์ หรือโอน 
หรือย้าย มาจากส่วนราชการอืน่ ให้ระบถุึงตําแหน่ง สังกดั และวัน เดือน ป ีที่บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งครั้งแรก 
หรือรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง สังกดั และวัน เดือน ปี ที่โอนหรือย้าย เชน่  

๒.๑ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
๒.๒ บรรจเุข้ารบัราชการตําแหน่งนักวทิยาศาสตร์ ๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐ 
๒.๓ โอนมารับราชการในตําแหน่งนายแพทย์ ๕  โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๗ 
๒.๔ ย้ายมาดํารงตําแหน่งอาจารย์ ระดับ ๖ ภาควิชาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๖ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒.๕ ได้รบัการแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๔๔ 
๒.๖ ได้รับการแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๔๙ 
อายุราชการ/ การทํางาน ๒๑ ปี ๕ เดือน 

 

 ส่วนตําแหน่งอืน่ๆ หมายถงึ ตําแหน่งบรหิารที่ได้รับการแตง่ตั้งจากองค์กรของรฐั เช่น มหาวิทยาลัยมหดิล 
ส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย  หรือตําแหน่งที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน  
องค์กร/วงวิชาการ/วิชาชีพ (ไม่ต้องแนบคําส่ังแต่งตั้ง)  ทัง้นี้ ไม่ได้หมายถงึตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 ๑. กรรมการเฉพาะกิจ เช่น กรรมการสอบสัมภาษณ์ ฯลฯ 
 ๒. กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจดัการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหน้าที่ของอาจารย์อยูแ่ล้ว เช่น กรรมการควบคุมสอบ 
กรรมการออกขอ้สอบ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 
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๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปีการศึกษา 
 เป็นภาระงานทีป่ฏิบัติจรงิตามที่กําหนดในมาตรฐานตาํแหน่งและที่หวัหน้าหนว่ยงาน/หัวหน้าส่วนงาน
มอบหมาย ไม่นับรวมเวลาที่ลาศึกษา ลาฝึกอบรม ทัง้ในและต่างประเทศ การเขยีนภาระงานใหเ้ขยีนภาระงานย้อนหลัง
ลงไป ๓ ปกีารศึกษา (นับจากปีการศึกษาปัจจุบัน) หากในช่วงเวลาดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ลาฝึกอบรม ให้ระบุภาระ
งานของปีถดัไปก่อนลาไปศึกษารวมแล้วให้ครบ ๓ ปีการศึกษา โดยหมายเหตุไว้ว่าได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ลาฝึกอบรม
มีระยะเวลากี่ปตีั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด  
 ๓.๑ งานสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล (ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ชั่วโมงทําการต่อปี)  
  ให้จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา (การสอนระดับต่ํากว่าปริญญาตรีให้นําไปไว้ใน
หัวข้องานบริการทางวิชาการ) ชื่อหลักสูตร เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อรายวิชา เช่น 
อายุรศาสตร์ (ศรสว ๔๐๑) เปิดสอนภาคการศึกษาอะไร ปีการศึกษาอะไร หน่วยช่ัวโมงต่อปี ชั่วโมงทําการต่อปี 
ระบเุวลาทีใ่ช้ตอ่ปี ให้เขยีนเฉพาะหลักสูตรประจําของมหาวทิยาลัยมหิดล หรือสถาบันสมทบที่ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้นถ้าเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น ให้นําไปไว้ในหัวข้องานบริการทางวิชาการ 
โดยระบุชื่อมหาวิทยาลัย และชื่อหลักสูตรสําหรับงานสอนน้ันๆ ด้วย 
 ๓.๑.๑  การจัดเรียงระดับการศึกษา และหลักสูตรให้เรยีงลําดับ ดังนี ้
 - เรียงลําดับจากระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา หรือการศึกษาระดับหลังปริญญา 
(เช่นวุฒิบัตรต่างๆ) ตามลําดับ 
 - ภายในระดับการศึกษาเดียวกันให้เรียงช่ือหลักสูตรของคณะที่ผู้ขอแต่งตั้งสังกัดก่อนชื่อ 
หลักสูตรของคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยมหดิล และการเรียงชื่อหลักสูตรภายในคณะเดียวกนัให้เรียงตามลําดับอักษร 
  ๓.๑.๒  การระบุรายละเอียดในแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามที่กําหนดในคู่มือการลงทะเบียน 
 - ชื่อรายวิชา ให้ระบุชื่อรายวิชาที่สอนแล้วใส่วงเล็บรหัสวิชาไวด้้านหลัง เช่น พยาธิวทิยา 
(ศรพย ๓๑๑) ถ้าชื่อรายวิชาเป็นภาษาไทย รหัสวิชาควรเป็นเลขไทย ถ้าชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ รหัสวชิาควรเป็น
เลขอารบกิ 
 - เปิดสอนภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา ให้ระบุตัวเลขภาคที่เปิดสอน/ ตัวเลขปีการศึกษา 
เช่น ๑/๒๕๕๑ หมายถึงเปิดสอนภาคที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑ หรือ ๑-๒/๒๕๕๑ หมายถึง เปิดสอนภาคที่ 
๑ และภาคที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
                  ความหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการสอน            
        “หน่วยชั่วโมง” หมายความว่า ชั่วโมงทีส่อนจริงตามตารางสอน 
        “ชั่วโมงทําการสําหรับงานสอน” หมายความว่า ชั่วโมงที่สอนจริงตามตารางสอน รวมกับชั่วโมง
เตรียมการสอน และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยคิดจํานวนชั่วโมงทําการตามจริงแต่
ไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาํหนดสําหรับการเรียนการสอนระดับต่างๆ 

        ถ้าเป็นการสอนแบบกลุ่มย่อยที่สอนเนือ้หาเดียวกันซ้ําหลายครั้ง ให้คิดช่ัวโมงเตรียมการสอนครัง้เดยีว 
         “การสอนภาคบรรยาย” หมายความว่า การสอนในห้องเรียนโดยวิธีบรรยาย หรอืสัมมนา หรือ
อภิปราย 
         “การสอนภาคปฏิบัติ” หมายความว่า การสอนปฏิบัตกิาร หรือการทดลอง ในสถานศึกษา 
          “ปริญญาเอก แบบ ๑” หมายความว่า แผนการศึกษาที่เน้นการวจิัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
           “ปรญิญาเอก แบบ ๒” หมายความว่า แผนการศึกษาที่เนน้การวิจัยโดยมกีารทําวทิยานิพนธ์ และศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม 
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           “ปริญญาโท แผน ก” หมายความว่า แผนการศึกษาที่เน้นการทําวิจยัโดยมีการทําวทิยานิพนธ ์อาจมี
หรือไม่มกีารศึกษารายวิชาก็ได ้
            “ปริญญาโท แผน ข” หมายความว่า แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ตอ้งทําวิทยานพินธ์ 
แต่ต้องมกีารค้นคว้าอิสระ  
           สําหรับหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกสาขา 
เน่ืองจากหลักสูตรนี้ เป็นการเรียนการสอนที่ไม่มีการกําหนดเป็นภาคการศึกษา ดังนั้นการให้ขอ้มูลว่า เปิดสอนภาค/ปีการ 
ศึกษาใดใหร้ะบุวา่ “ตลอดป”ี และแสดงจํานวนชัว่โมงทาํการตอ่ปกีารศึกษานั้นเทา่นั้น การควบคุมงานวิจยัแพทยป์ระจาํบ้าน 
คิดชั่วโมงตามเวลาปฏิบัติงานจรงิ  
            เกณฑ์การคิดภาระงานสอน 

๑. การสอนภาคบรรยาย  
                           ๑.๑ ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา 
                                (๑) ระดับอนุปรญิญา ๑ หน่วยช่ัวโมงเท่ากับ ๒ ชั่วโมงทําการ 
                                (๒) ระดับปริญญาตรี ๑ หน่วยช่ัวโมงเท่ากับ ๓ ชั่วโมงทําการ 
                           ๑.๒ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ๑ หน่วยช่ัวโมง เท่ากับ ๔ ชั่วโมงทําการ       
  ๒. การสอนภาคปฏิบัติ 
                           ๒.๑ ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ๑ หน่วยช่ัวโมงเท่ากับ ๑.๕ ชั่วโมงทําการ 
                           ๒.๒ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ๑ หน่วยช่ัวโมงเท่ากับ  ๔  ชั่วโมงทําการ       

 ๓. การควบคุมภาคสนามของทุกระดับการศึกษา  ๑ หน่วยชั่วโมงเท่ากับ ๑ ชั่วโมงทําการ 
   ๔. การควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือโครงงาน 
                            ๔.๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ ๑ 

           (๑) ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ หรอือาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก (Major     
Advisor)  คิดเป็นภาระงานสอน ๕ ชั่วโมงทําการต่อสัปดาห์ต่อนกัศึกษา ๑ คน 

          (๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-Advisor) คิดเป็นภาระงานสอน ๑.๕  
ชั่วโมงทําการตอ่สัปดาห์ต่อนักศึกษา ๑ คน 
                            ๔.๒ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ ๒ 

(๑) ประธานกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ หรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก (Major  
Advisor) คิดเป็นภาระงานสอน ๔ ชั่วโมงทําการตอ่สัปดาห์ตอ่นักศึกษา ๑ คน 
                                   (๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-Advisor) คิดเป็นภาระงานสอน ๑.๕ ชั่วโมง
ทําการต่อสัปดาห์ต่อนักศึกษา ๑ คน 
                            ๔.๓ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก 

(๑) ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(Major Advisor) คิดเป็นภาระงานสอน ๓ ชัว่โมงทาํการตอ่สัปดาห์ต่อนกัศึกษา ๑ คน 

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-Advisor) คิดเป็นภาระงานสอน ๑ 
ชั่วโมงทําการตอ่สัปดาห์ต่อนักศึกษา ๑ คน 

๔.๔ สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ข 
 (๑) ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก 

(Major Advisor) คิดเป็นภาระงานสอน ๑ ชั่วโมงทําการต่อสัปดาห์ต่อนักศึกษา ๑ คน 
 



 
-๔- 

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม  (Co - Advisor) คิดเป็นภาระงานสอน  ๐.๒๕ 
ชั่วโมงทําการตอ่สัปดาห์ต่อนักศึกษา ๑ คน 

๔.๕ โครงงานระดับปริญญาตรี 
 (๑) อาจารย์ควบคุมโครงงานระดับปริญญาตรี คิดเป็นภาระงานสอน ๑ ชั่วโมงทําการ 

ต่อสัปดาห์ต่อนักศึกษา ๑ คน 
                                   (๒) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระดับปริญญาตรรี่วม คิดเป็นภาระงานสอน ๐.๒๕ ชั่วโมง
ทําการต่อสัปดาห์ต่อนักศึกษา ๑ คน 
 ๓.๒ งานวจิัย (ให้ระบุแต่ละปี พ.ศ.) 
                   งานศึกษาค้นควา้อยา่งมรีะบบ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มรีะเบียบวิธวีิจยัทีถ่กูตอ้งเหมาะสมเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูล หลักการ หรือข้อสรุปรวมทีจ่ะนําไปสู่ความกา้วหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนาํวิชาการน้ันไปประยุกต ์
งานวิจัยที่ผู้ขอแต่งตัง้นํามาเสนอเป็นภาระงาน อาจมีส่วนรบัผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการหรือผู้รว่มโครงการก็ได ้
ทั้งน้ี ใหร้ะบุชื่อโครงการวิจัย และบทบาทว่าเป็นหัวหน้าโครงการ หรือผู้รว่มโครงการ แหล่งเงินทุน จํานวนชัว่โมงทีท่ํา
วิจัยในแต่ละปี  และคิดจํานวนชั่วโมงตามเวลาที่ปฏิบัติจรงิ 

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (ให้ระบุแต่ละปี พ.ศ.) 
                 ภาระงานทางด้านการให้บริการทางวิชาการที่นอกเหนือไปจากงานสอน มีลักษณะเป็นการให้บริการ 
ส่งเสริม สนบัสนุน เผยแพร่ และประยกุตใ์ช้ความรู้ ทกัษะทางด้านวิชาการและวิชาชพีเป็นประโยชน์ตอ่กลุ่มบุคคล ชุมชน 
และสังคม หรอือาจเป็นผลงานบริการด้านคลินิก เช่น การตรวจรักษาผู้ป่วย ฯลฯ การเป็นวิทยากร กรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมอืการวิจัย การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดตามผลการวิจัย การตรวจผลงานทางวิชาการ การบริการชุมชน บรรณาธิการวารสาร คณะทํางานโครงการ
ต่างๆ  บริการทางวิชาการอื่นๆ อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษานอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นอกมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ  
                   งานบริการทางวิชาการต้องระบุประเภทของกิจกรรม จํานวนช่ัวโมงที่ปฏิบัติต่อสัปดาห์ และรวมชั่วโมง
ที่ปฏิบัติต่อปี โดยจําแนกประเภทของการให้บริการทางวิชาการออกเป็น 
 ๓.๓.๑  งานบรกิารทางวิชาการที่ปฏิบัติเป็นประจํา เช่น การตรวจผู้ป่วย การผ่าตัด การบรกิารระงับความรู้สึก 
การตรวจเลือด กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นอกมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ และคิดจํานวนชั่วโมงตามเวลาที่ปฏิบัติจริง 
 ๓.๓.๒ งานบรกิารทางวิชาการทีป่ฏิบัติเป็นครั้งคราว เช่น การเปน็ประธานร่วมในการประชุมวิชาการ 
ผู้นําการอภิปราย การเป็นวิทยากร งานของสมาคมวิชาชีพ งานขององค์การระหว่างประเทศ  กรรมการควบคุม
การสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ กรรมการประจาํหลักสูตรนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ โดยระบุหัวข้อ
กิจกรรมที่ทํา ทีไ่หน เมื่อใด และคิดจํานวนชั่วโมงตามเวลาที่ปฏิบัติจริง 
 ๓.๔ งานกจิกรรมนักศึกษา 
                เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา กิจกรรมชมรมต่างๆ  
และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ระบุงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยเขียนภาระงานเป็นรายปี และคิดจํานวนชั่วโมง
ตามเวลาที่ปฏิบตัิจรงิ 
 ๓.๕ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                      เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการอนรุักษศิ์ลปวัฒนธรรม คํานิยม การสร้างมาตรฐาน ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา รวมถึงการจดั/พฒันาระเบียบสังคม การปรับปรุงคุณภาพชีวติให้ดีขึ้น งานพิธ ี วันสําคัญ
ทางศาสนาต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ โดยเขียนภาระ
งานเป็นรายปี และคิดจํานวนชั่วโมงตามเวลาที่ปฏิบัติจรงิ 



 
-๕- 

๓.๖ งานบริหาร 
                  เป็นตําแหน่งทางบริหาร เช่น คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี 
ประธานหลักสูตร เลขาหลักสูตร ฯลฯ ให้ระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง โดยเขยีนภาระงานเป็นรายป ี
และคิดจํานวนชั่วโมงตามเวลาที่ปฏิบัติจรงิ 
 ๓.๗ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนงาน 
                  เป็นงานที่ไดร้ับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนงานให้ปฏิบัติ หรือมีกิจกรรมพิเศษที่
ต้องรับผิดชอบ ให้เขียนภาระงานเป็นรายปี และคิดจํานวนชั่วโมงตามเวลาที่ปฏิบัติจรงิ 
 

       การรวมภาระงานทัง้หมดคิดจากภาระงานของงานสอน งานวิจยั งานบริการทางวิชาการ งานกิจกรรม
นักศึกษา งานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายรวมกัน ซึ่งเฉล่ียแล้วต้องไม่นอ้ย
กว่า ๑,๓๘๐ ชั่วโมงทําการตอ่ปี 
๔. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
            ต้องไมซ่้ํากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของบุคคลผู้นั้นมาแล้ว และ
ต้องมีผลงานเพิ่มขึ้นหลังจากไดร้ับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งดงักล่าวด้วย 
 

  ข้อปฏิบัติที่เกีย่วขอ้งกับผลงานทางวิชาการที่เสนอ 
  ๑. การแสดงผลงานทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหเ้ขียนตามระบบ Vancouver  
  ๒. การแสดงผลงานทางสังคมศาสตร์ ใหเ้ขียนตามระบบ American Psychological Association  

  ๓. การเรียงหัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้เริ่มจากผลงานที่มีชื่อผู้ขอแต่งตั้งเป็นชื่อแรก  และมีส่วนร่วม 
มากที่สุด โดยเรียงจากปีปัจจุบนัก่อน ต่อจากนั้นจึงเป็นชื่อ ๒, ๓, ... ตามลําดับ 
   ๔. การวิจัยในคน หรือในสัตว์ทดลอง ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรอง หรือหนังสือการได้รับอนุญาต 
ให้ทําวจิัยในเรือ่งนั้นๆ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยัที่มีการใช้
สัตว์ทดลอง แล้วแต่กรณ ี
   ๕. การทําวิจยัในศพ ให้แสดงหลักฐานหนังสือรับรองจากส่วนงาน หรอืหน่วยงาน 
   ๖. งานวิจัยที่เป็น case report เพียง case เดียว ไม่ต้องแสดงหลักฐานหนงัสือรับรอง ยกเว้นงานวิจัยทีเ่ป็นการ
เก็บขอ้มูลจาก  case report  จํานวนหลาย  case  ให้แสดงหลักฐานการไดร้ับอนุญาตใหท้ําการวิจัย 
   ๗. ตํารา หรือหนังสือ หากมีการนําข้อมูล รูปภาพ ตาราง มาจากแหล่งอื่น ให้อ้างอิงถึงแหล่งทีม่า  และต้อง 
ได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สํานักพิมพ์ หรือผู้แต่งเดิม (เจ้าของผลงาน) 
   ๘. ผลงานทางวิชาการที่ส่งไปให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินนั้น ผู้ขอแต่งตั้งอาจไม่ได้รับผลงานคืน
ทั้งหมด หากส่งผลงานที่เป็นสําเนาให้ผู้เสนอขอลงลายมือช่ือรบัรองสําเนาถูกต้องพร้อมวันที่ เดือน พ.ศ. 
   ทั้งนี้ หากผู้ขอตําแหน่งไม่สามารถแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการไดร้ับอนุญาตใหท้ําการวิจัยได้  ให้ผู้ขอ
แต่งตั้งแสดงหลักฐาน   ซึ่งมีการระบุมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน   หรือคณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยที่มกีารใช้สัตว์ทดลองแทน หากไม่สามารถแสดงหลักฐานใด ๆ ได้   ให้ชี้แจงรายละเอียดเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
 ๔.๑ ผลงานทางวิชาการ  
                หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการคราวก่อนมา
เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการใหม่อกีครั้ง ใหร้ะบุด้วยว่าเคยใช้เม่ือใด และมีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
                 ๔.๑.๑ งานวจิยั   
       ให้เขียนแสดงผลงานตามระบบที่กาํหนดไว้ในข้อปฏิบัติข้างต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 
เรียงลําดับดังนี ้



 
-๖- 

                        ชื่อผู้ร่วมงาน  ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ปีที่ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย และร้อยละการมี 
ส่วนร่วมในผลงาน หรือหากมี impact factor ใหร้ะบุด้วย  พร้อมทั้งให้ระบุว่างานวิจัยนี้มิใชง่านวิจัยทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ และผลงานน้ีเคยใช้ในการพิจารณาตําแหน่งเดยีวกับที่เสนอขอในครั้งนี้ของบุคคลคนเดียวกันนี้มาแล้ว
หรือไม่  
 ๔.๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น   
                       ให้เขียนแสดงผลงานตามระบบที่กําหนดไว้ในข้อปฏิบัติข้างต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
เรียงลําดับดังนี ้
                          ชื่อผู้ร่วมงาน ชื่อเรื่อง ชือ่วารสาร ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ปีที่ หน้าแรก-หนา้สุดท้าย และร้อยละการมี 
ส่วนร่วมในผลงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดอืน โดยแสดงขอ้มูลว่า
คณะกรรมการของส่วนงาน/สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาทีข่อแต่งตั้ง  ได้ตรวจสอบและรับรองการ
เผยแพร่แล้วเมือ่ใด และระบุดว้ยว่าผลงานน้ีเคยใช้ในการพจิารณาตําแหน่งเดียวกับที่เสนอขอในครั้งนีข้องบุคคลคน
เดียวกันน้ีมาแล้วหรือไม่  
 ๔.๑.๓ ตํารา 
                             กรณีผูข้อแต่งต้ังเขียน ๑ เร่ือง จาก ๑ เล่ม 
                           ให้เขียนแสดงผลงานตามระบบที่กาํหนดไว้ในข้อปฏิบัติข้างต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 
เรียงลําดับดังนี ้
                          ชื่อผู้แต่ง  ชื่อเรื่อง  ชื่อ  บรรณาธิการ  ชื่อตํารา เมืองที่พิมพ์  สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์  
หน้าแรก-หน้าสุดท้าย  และร้อยละการมีส่วนรว่มในผลงาน 
 กรณีผู้ขอแต่งต้ังเขียน ๒ เร่ืองขึ้นไป จาก ๑ เล่ม 
 ให้เขียนแสดงผลงานดังนี ้
 ชื่อตํารา... (รวม...เรือ่ง  จํานวน ...หน้า) 
 ๑. ระบุเรือ่งที่เขียนตามระบบที่กําหนดไว้ในขอ้ปฏิบัติข้างตน้เฉพาะเรื่องแรก และร้อยละ
การมีส่วนร่วมในผลงาน สําหรบัเรื่องต่อไปในตําราเล่มเดยีวกนัให้เขียน ดงันี ้
 ๒. ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องในตําราเรือ่งเดยีวกัน หนา้แรก-หน้าสุดทา้ย (มีส่วนรว่มรอ้ยละ...) 
 กรณีผู้ขอแต่งต้ังเขียนคนเดียวทั้งเล่ม 
 ให้เขียนแสดงผลงานตามระบบที่กําหนดไว้ในขอ้ปฏิบัติข้างต้น 
 ทั้งนี้ ตําราที่เสนอขอตําแหน่งจะต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วอย่างน้อย ๑ 
ภาคการศึกษา โดยต้องระบุว่าใชใ้นการเรยีนการสอนรายวิชาใด  รหัสใด  หลักสูตรใด ตั้งแต่เมือ่ใด มีจํานวนพิมพก์ีเ่ล่ม และ
คณะกรรมการของส่วนงาน/สถาบันทางวิชาการที่เกีย่วขอ้งกับสาขาวิชาทีข่อแตง่ตั้ง ได้ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่
แล้วเมื่อใด และระบุด้วยว่าตํารานี้เคยใช้ในการพิจารณาตําแหน่งเดียวกับที่เสนอขอในครั้งนี้สําหรับบุคคลคนเดียวกันนี้ 
มาแล้วหรือไม่  
 ๔.๑.๔ หนังสือ 
 กรณีผู้ขอแต่งต้ังเขียน ๑ เร่ือง จาก ๑ เล่ม 
 ให้เขียนแสดงผลงานตามระบบที่กําหนดไว้ในข้อปฏิบัติข้างต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
เรียงลําดับดังนี ้
 ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อ บรรณาธิการ ชื่อหนังสือ เมืองที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์  
หน้าแรก-หน้าสุดท้าย และร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงาน 
 



 
-๗- 

 กรณีผู้ขอแต่งต้ังเขียน ๒ เร่ืองขึ้นไป จาก ๑ เล่ม 
 ให้เขียนแสดงผลงานดังนี ้
 ชื่อหนังสือ... (รวม...เรื่อง  จํานวน ...หน้า) 
 ๑. ระบุเรือ่งที่เขียนตามระบบที่กําหนดไว้ในขอ้ปฏิบัติข้างต้นเฉพาะเรื่องแรก และร้อยละ
การมีส่วนร่วมในผลงาน สําหรบัเรื่องต่อไปในหนังสือเล่มเดยีวกันให้เขยีนดังนี้ 
 ๒. ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ในหนงัสือเรื่องเดียวกัน หน้าแรก-หน้าสุดท้าย (มีส่วนร่วมร้อยละ.........) 
 กรณีผู้ขอแต่งต้ังเขียนคนเดียวทั้งเล่ม 
 ให้เขียนแสดงผลงานตามระบบที่กําหนดไว้ในขอ้ปฏิบัติข้างต้น 
 ทั้งนี้ หนังสือที่เสนอขอตาํแหน่งจะต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน
โดยแสดงข้อมูลว่าคณะกรรมการของส่วนงาน/สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาทีข่อแต่งตั้ง ไดต้รวจสอบ
และรับรองการเผยแพร่แล้วเมือ่ใด และระบดุ้วยว่าหนงัสือนีเ้คยใช้ในการพิจารณาตําแหน่งเดียวกับที่เสนอขอในครั้งนี้
สําหรับบุคคลคนเดียวกันนี้มาแล้วหรือไม่  
 ๔.๑.๕ บทความทางวิชาการ 
              ให้เขียนแสดงผลงานตามระบบที่กําหนดไว้ในข้อปฏิบัติข้างต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเรียงลําดับดังนี ้
                         ชื่อผู้ร่วมงาน ชื่อเรื่อง  ชื่อ บรรณาธิการ ชื่อหนังสือ เมืองที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีที่
พิมพ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย และร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงาน 
 โปรดระบุด้วยว่าบทความทางวิชาการนี้เคยใช้ในการพิจารณาตําแหน่งเดียวกับที่เสนอขอ
ในครั้งน้ีสําหรับบุคคลคนเดียวกันนี้มาแล้วหรือไม่  
 

๕. ผลงานทางวชิาการที่เคยเสนอ (ทั้งหมด) เพือ่ประกอบการพจิารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวชิาการ 
 ๕.๑ ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเพือ่ประกอบการพิจารณาตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

      ให้ระบรุายละเอียดผลงานทั้งหมดที่เคยเสนอขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
                 ๕.๑.๑ งานวจิยั 
                          รูปแบบการเขียนเหมือน ๔.๑.๑ แต่ไม่ต้องระบุว่าเคยใช้พิจารณามาแล้ว 
                ๕.๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
                             รูปแบบการเขียนเหมือน ๔.๑.๒ แต่ไม่ต้องระบุว่าเคยใช้พิจารณามาแล้ว 
                ๕.๑.๓ ตํารา 
                            รูปแบบการเขยีนเหมือน ๔.๑.๓ แต่ไม่ต้องระบุว่าเคยใช้พจิารณามาแล้ว 
                ๕.๑.๔ หนังสือ 
                            รูปแบบการเขยีนเหมือน ๔.๑.๔ แต่ไม่ต้องระบุว่าเคยใช้พจิารณามาแล้ว 
                ๕.๑.๕ บทความทางวชิาการ 
                             รูปแบบการเขยีนเหมือน ๔.๑.๕ แต่ไม่ต้องระบุว่าเคยใช้พจิารณามาแล้ว 
 

 ๕.๒ ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
      ให้ระบรุายละเอียดผลงานทั้งหมดที่เคยเสนอขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

                 ๕.๒.๑ งานวจิยั 
                           รูปแบบการเขยีนเหมอืน ๔.๑.๑ แต่ไม่ตอ้งระบุวา่เคยใช้พิจารณามาแล้ว 
                 ๕.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 
                           รูปแบบการเขยีนเหมอืน ๔.๑.๒ แต่ไม่ตอ้งระบุวา่เคยใช้พิจารณามาแล้ว 
 



 
-๘- 

                 ๕.๒.๓ ตํารา 
                           รูปแบบการเขยีนเหมอืน ๔.๑.๓ แต่ไม่ตอ้งระบุวา่เคยใช้พิจารณามาแล้ว 

      ๕.๒.๔ หนังสือ 
                             รูปแบบการเขยีนเหมือน ๔.๑.๔ แต่ไม่ต้องระบุว่าเคยใช้พจิารณามาแล้ว 
 

๖. เอกสารการสอนที่เสนอเพือ่ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
    ๖.๑ เอกสารประกอบการสอน (เฉพาะตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) ให้ระบุข้อมูลตามทีก่ําหนดในแบบฟอรม์ 
    ๖.๒ เอกสารคําสอน (เฉพาะตําแหน่งรองศาสตราจารย์)  ให้ระบุข้อมูลตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม 
 

 เมื่อเขยีนข้อมูลครบแล้ว ผู้ขอแต่งตัง้ต้องลงลายมือช่ือกํากับ พร้อมทั้งระบุความประสงค์ว่า ต้องการทราบช่ือ 
หรือไม่ตอ้งการทราบชื่อ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 - ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่า ลงนามรับรองและตรวจสอบว่า ผู้ขอแต่งตัง้มี
คุณสมบัติครบถว้นหรือไม ่ ปฏิบัติงานตามภาระงานและมีชั่วโมงของภาระงานรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ชั่วโมงทํา
การหรือไม่ มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณหรือไม ่ แบบคําขอแต่งตั้งและผลงานที่เสนอถกูต้องหรือไม่ โดย
วันที่หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเทา่ลงนามนั้นตอ้งเป็นวันที่ เดือน และ พ.ศ. เดยีวกันกบัผู้ขอแต่งตัง้ลงนาม หรือ
หลังจากวันที่ผู้ขอแต่งตั้งลงนาม ตามความเป็นจริง 

- ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนงาน หรือเทียบเท่า ลงนามรับรองว่าผู้ขอแต่งตั้งมีคุณสมบัติ 
เข้าข่าย หรือไม่เข้าข่ายที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการสอนช้ันต้น การสอน 
และเอกสารการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ โดยวันที่หัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าลงนามควรเป็นวันที่ 
เดือน และ พ.ศ. เดยีวกันกับผู้บงัคับบญัชาระดบัหัวหน้าภาควชิาหรือเทยีบเทา่ลงนาม หรือหลังจากนัน้ ตามความเป็นจรงิ 
 

 ข้อสงัเกตเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ และขอใหต้รวจสอบอย่างรอบคอบมีดังน้ี 
๑. ชื่อคุณวุฒิทีสํ่าเร็จ : เขียนให้ถูกต้องตามทีใ่ช้อย่างเป็นทางการ 
๒. ประวัตกิารรบัราชการ : ระบุวันที่แต่งตั้งและสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง  
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี : การคิดจํานวนชั่วโมงให้ถูกตอ้ง การระบุชื่อกิจกรรมที่ปฏิบัตใิหส้อดคล้องกับ 
    หัวข้อภาระงาน 
๔. การจัดประเภทผลงานทางวชิาการให้ถกูต้องตามคําจํากดัความ 
๕. การเขียนเอกสารอ้างอิงใหถู้กตอ้งตามระบบที่กําหนด 
๖. การจัดเรยีงเอกสารผลงานทางวชิาการ : ควรเรยีงผลงานทางวิชาการให้ตรงกับหวัขอ้ในแบบ ก.พ.อ.๐๓ฯ 
๗. หนังสือรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ : ถ้าเป็นสําเนาให้ผู้เสนอขอลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอ้ง  
    พร้อมวันที ่เดือน พ.ศ. 
๘. ตรวจสอบหลักฐานการได้รบัอนุมัติใหท้ํางานวิจัยในคนหรอืในสัตวท์ดลอง 
๙. ผลงานทางวชิาการ : หากนําข้อมูล รูปภาพ ตาราง มาจากแหล่งอื่น ใหอ้้างอิงแหล่งที่มาดว้ย หากเป็น 
    หนังสือ หรือตําราตอ้งไดร้ับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ์ด้านทรพัยสิ์นทางปญัญา ได้แก่ สํานกัพมิพ์ หรือผู้แตง่เดมิ  
    (เจ้าของผลงาน) 
๑๐. ระบุเลขหน้าเอกสารกํากบัทุกหน้า 

 
 
 



 ๓๑
 

 
คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   

 
 เอกสารประกอบการสอน 

คํานิยาม 
 
 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 

การเผยแพร 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่สะทอนใหเหน็เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ  จัดเปนเครื่องมือ
สําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 
 
เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวของในวิชาทีต่นสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิง่ตางๆ ดังตอไปนี้ เพ่ิมข้ึนอีกก็ได 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเน่ือง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เปนตน 
 
อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม  หรือเปนสื่ออ่ืนๆ เชน ซีดีรอม 
ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษามาแลว 
             
อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒
 

คําจํากัดความของเอกสารคําสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   
 

 เอกสารคําสอน 

คํานิยาม 
 
 
 

 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษาที่
สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาทีส่อน และวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึน
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปน
เครื่องมือสําคัญของผูเรียนทีน่ําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนใน
วิชานั้นๆ 
 
เปนเอกสารรูปเลมหรอืสื่ออ่ืนๆที่เก่ียวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน 
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมสีิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเน่ือง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเล่ือน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใช
ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพ่ือขยายความที่มาของ
สาระและขอมูล และบรรณานุกรมทีท่ันสมัย  
 
ตองไดรบัการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออ่ืนๆ ที่
แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว 
            
อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ตํารา 

คํานิยาม 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนอยางเปนระบบ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เปนสวนหนึง่ของวิชา หรือของหลักสตูรก็ได ทีส่ะทอนใหเห็นถงึความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสตูรระดับอุดมศึกษา  
            เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอย่ืนเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 
             ทั้งนี้ผูขอจะตองระบุวิชาที่เก่ียวของในหลักสตูรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการดวย 
             ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาข้ึนจากเอกสารคําสอน 
จนถึงระดับที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แต
สามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาใน
วิชานั้น  
 
เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป  
การอางอิงและบรรณานุกรม  ทัง้นี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน
สมบูรณ  
             การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนัน้ไดโดยเบ็ดเสร็จ 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE)  
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสตูรเทานัน้  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการ
เผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา  

 
 



 ๓๖
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ตํารา 

 
 
 
 
 
 
ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
              เมื่อไดมีการพิจารณาประเมนิคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว  การนํา “ตํารา” นั้น
ไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “ตํารา” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคณุภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทํา
การเผยแพร “ตํารา” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 
 

ระดับด ี     เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและ
การนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ

และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการ

แสดงใหเห็นถงึความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ก่ียวของในระดับชาติ และ/หรือ

นานาชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 หนังสือ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง  และใหทัศนะของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเน่ือง  มีความตอเนื่องเชือ่มโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม 
โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสตูรหรือของวิชาใดวิชา
หนึ่งในหลักสตูร   และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมคีวามทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันทีจ่ัดพิมพ 
 
เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิงและ
บรรณานุกรม  ทั้งนี้อาจมีอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ  
         การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนัน้ไดโดยเบ็ดเสร็จ 
 
มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จาํนวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
             เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ “หนังสือ” ไปแลว  การนํา “หนังสือ” 
นั้นไปแกไขปรับปรงุหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคณุภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึง่อาจกระทําได  แตจะตองทํา
การเผยแพร “หนงัสือ” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 
 

 
 
 
 



 ๓๘
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 หนังสือ 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 

 
ระดับด ี     เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มี
แนวคิดและการนําเสนอทีช่ัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปน

การแสดงใหเห็นถงึความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ก่ียวของในระดับชาติ และ/

หรือนานาชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานวิจัย 

คํานิยาม 
 
 

 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล 
คําตอบหรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอ้ือตอการนํา
วิชาการนั้นไปประยุกต   

อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(Research Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทํา
วรรณกรรมปรทิัศน สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การ
วิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง  และอ่ืนๆ 
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับ
และสั้น สําหรับการนาํเสนอในการประชมุทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น 
อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิง่พิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยาง
แนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนงัสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มกีารบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ  ซึง่ภายหลังจากการประชมุทาง
วิชาการไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคณุภาพโดยผูทรงคณุวุฒิและแสดงหลักฐานวาได
เผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวของใน
ประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง 
               เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมกีารพิจารณาประเมินคณุภาพ
ของ “งานวิจัย” นั้นแลว   การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใด 
สวนหนึง่ เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ 
“งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 

 
 
  



 ๔๐
  

 
คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

 งานวิจัย 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับด ี     เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธี
วิจัย  ซึ่งแสดงใหเหน็ถงึความกาวหนาทางวิชาการหรือนาํไปประยุกตได   
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. เปนผลงานที่แสดงถงึการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมทีล่ึกซึ้งกวา

งานเดิมที่เคยมผีูศึกษาแลว 
๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยาง

แพรหลาย 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคาย่ิง และมีการสังเคราะหอยางลกึซึ้งจนทําใหเปนการ

สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง ทําใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน 

๒. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เก่ียวของในระดับชาต ิ และ/หรือระดับนานาชาต ิ

 
  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 



 ๔๑
  

 
คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการอยางอ่ืนที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความ
ทางวิชาการ หนงัสือ ตํารา หรืองานวิจัย  โดยปกตหิมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน  
สิ่งกอสราง หรือผลงานดานศลิปะ หรือสารานุกรม 
            รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบทีเ่ปนงานวรรณกรรม หรืองานดาน
ปรัชญา หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและ
ทรงคุณคาในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษา 
ตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
           ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่
อธิบายและชี้ใหเห็นวางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสราง
องคความรู  หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น  และแสดงถึงความ 
สามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  สําหรับผลงานทีมุ่งเชิงปฏิบัติจะตองผานการ
พิสูจนหรือมีหลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคณุคาของผลงาน 
 
๑. อาจจัดเพ่ิมไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือ       
แถบเสียง 
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําให
เกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิด
ประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 
๓. กรณผีลงานที่เปนสิง่ประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชงิปฏิบัติ จะตองผานการพสิูจน 
หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถงึคุณคาของผลงานนั้นดวย  

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ 
๓. การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย 
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสตูรเทานัน้   
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
              

ระดับด ี เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิง่ที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ  และ
ผลงานนัน้กอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี   และตอง 

๑. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของในสาขาวิชา
ที่เสนอหรือ 

๒. เปนผลงานที่สรางสรรคตองเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ 
และ/หรือวงวิชาชีพทัง้ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ

 
 

 
 
 
 
 
 



 ๔๓
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานแปล 

คํานิยาม 
 
 
 
 

 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร 
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อนํามา
แปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึง่เปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปนผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืนประเภทหนึง่) 
มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
             เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ “งานแปล” ไปแลว  การนํา “งานแปล” 
นั้นไปแกไขปรับปรงุหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง    
ทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหนึง่อาจกระทําได แตจะตอง
ทําการเผยแพร “งานแปล” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 

ระดับด ี เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชี้ความสามารถในการสือ่ความหมายไดอยางดี มีการศึกษา
วิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัย  
            มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค 
ระดับดีมาก  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิด และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ถงึความสามารถในการสื่อความหมายใน
ระดับสูงมาก  
            มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซึ้ง
ในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสนัทัดกรณี         



 ๔๔
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานแปล 

           มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับ     
มหภาคและจุลภาค 
ระดับดีเดน   ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี ้

๑. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญ ในระดับทีม่ีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 

๒. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได 
๓. มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเปนการ

บุกเบิกทางวิชาการ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.อ.๐๕ 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

เรือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินคุณสมบติัและผลงานทางวิชาการเพือใหผู้ด้ํารง 

ตําแหน่งศาสตราจารย ์ไดร้บัเงินเดือนขนัสูง 

พ.ศ. .... 

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

แบบคําขอรบัการพิจารณากําหนดตําแหน่งศาสตราจารย ์ไดร้บัเงินเดือนขนัสูง 

 

ส่วนที ๑ : แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

 

แบบประเมินตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดอืนขนัสงู 

ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 

สงักัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 

-------------------------------- 
 
๑.  ประวัติส่วนตัว 

     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกดิ 

     ๑.๒ อายุ ....... ปี 

     ๑.๓ การศกึษาระดับอุดมศกึษา (เรียงจากวุฒิสงูสดุตามลาํดับ) 

   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ทจีบ   ชือสถานศกึษาและประเทศ 

 ๑.๓.๑ 

 ๑.๓.๒ 

 ๑.๓.๓ 

 ๑.๓.๔ 

 ๑.๓.๕ 
 
๒. ประวัติการรับราชการ  (เรียงจากตําแหน่งหน้าทแีรกจนถึงปัจจุบัน) 

     ๒.๑ ได้รับแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ เมือวันท.ี...........เดือน.............................พ.ศ. .... 

     ๒.๒ ได้รับการแต่งตังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา..................................................... 

           เมือวันท.ี..........เดือน.........................พ.ศ. ....... 

     ๒.๓ ได้รับการแต่งตังเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา........................................................ 

           เมือวันท.ี..........เดอืน.........................พ.ศ. .......    

     ๒.๔ ได้รับการแต่งตังเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชา.............................................................. 

           เมือวันท.ี..........เดือน.........................พ.ศ. .......    

           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    



๒ 
 

 

๓. งานสอนย้อนหลัง ๓ ปี (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศกึษา) 

 ระดบั  รายวิชาทสีอน  ช.ม./สปัดาห์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

 

๔. ภาระงานทางวิชาการย้อนหลงั ๓ ปี 

๔.๑ ผลงานวิจัย (โปรดระบุเรืองททีาํการวิจัย และระยะเวลาทใีช้ในแต่ละโครงการ) 

๔.๑.๑ 

๔.๑.๒ 

๔.๑.๓ 

๔.๒ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใช้ในการให้บริการ 

ต่อสปัดาห์) 

๔.๒.๑ 

๔.๒.๒ 

๔.๒.๓ 

๔.๓ งานอืนๆ ทเีกียวข้องทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาทีใช้ต่อสปัดาห์) 

๔.๓.๑ 

๔.๓.๒ 

๔.๓.๓ 

 

๕. ผลงานทางวิชาการทเีสนอเพือประกอบการพิจารณาตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๕.๑ ผลงานวิจัย 

๕.๑.๑ 

๕.๑.๒ 

๕.๑.๓ 

๕.๒ ผลงานแต่งตําราหรือหนังสอื 

๕.๒.๑ 

๕.๒.๒ 

๕.๒.๓ 

๕.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน 

๕.๓.๑ 

๕.๓.๒ 

๕.๓.๓ 



๓ 
 

 

๖. ผลงานทางวิชาการทเีสนอเพือประกอบการพิจารณาตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 

๖.๑ ผลงานวิจัย 

๖.๑.๑ 

๖.๑.๒ 

๖.๑.๓ 

๖.๒ ผลงานแต่งตาํราหรือหนังสอื 

๖.๒.๑ 

๖.๒.๒ 

๖.๒.๓ 

๖.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอนื 

๖.๓.๑ 

๖.๓.๒ 

๖.๓.๓ 

 

๗. ผลงานทางวิชาการทเีสนอเพือประกอบการพิจารณาตาํแหน่งศาสตราจารย์ 

๗.๑ ผลงานวิจัย 

๗.๑.๑ 

๗.๑.๒ 

๗.๑.๓ 

๗.๒ ผลงานแต่งตาํราหรือหนังสอื 

๗.๒.๑ 

๗.๒.๒ 

๗.๒.๓ 

๗.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอนื 

๗.๓.๑ 

๗.๓.๒ 

๗.๓.๓ 

 

๖. สภาพปัจจุบัน 

๖.๑ ปัจจุบันดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ รับเงนิเดอืน ....................บาท  ในสาขาวิชา................. 

.............................คณะ.................................มหาวิทยาลัย....................................................  

ประสงค์จะขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงนิเดือนขนัสงู ในสาขาวิชา.................................. 

๖.๒ ตาํแหน่งหน้าทอีนืๆ 

๖.๒.๑ 

๖.๒.๒ 



๔ 
 

๖.๒.๓ 

๘. งานสอนในปัจจุบัน (กรณขีอในสาขาวิชาทแีตกต่างไปจากเดมิให้ระบุงานสอนในสาขาวิชาใหม่ด้วย) 

๘.๑ งานสอนปัจจุบัน (โปรดระบุระดบัว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

 ระดบั  รายวิชาทสีอน  ช.ม./สปัดาห์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

๘.๒ งานสอนในสาขาวิชาใหม่  (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑติศกึษา) 

 ระดบั  รายวิชาทสีอน  ช.ม./สปัดาห์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

 

๙. ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงานต่อไปนี 

๙.๑ ผลงานวิจัยค้นคว้าใหม่ๆ หรืองานริเริมอย่างอืนทยัีงผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ  เช่น 

ผลงานวิจัย ตาํรา หนังสอื หรืองานริเริมอย่างอนืทยัีงผลให้เกดิความก้าวหน้าทางวิชาการ และต้องเผยแพร่

ตามเกณฑ์ท ีก.พ.อ.กาํหนด 

๙.๑.๑. ผลงานวิจัย 

๙.๑.๑.๑. .................................................................................. 

 ผลงานวิจัยนีเคยใช้สาํหรับการพิจารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง ศาสตราจารย์ 

ได้รับเงินเดอืนขนัสงูมาแล้วหรือไม่ 

    ไม่เคยใช้ 

เคยใช้ (เมือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.........  

ตามเกณฑ์ท ีก.พ.อ.กาํหนด) 

๙.๑.๑.๒ ..................................................................................... 

ผลงานวิจัยนีเคยใช้สาํหรับการพิจารณาขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ 

ได้รับเงินเดอืนขนัสงูมาแล้วหรือไม่ 

    ไม่เคยใช้ 

เคยใช้ (เมือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.........  

ตามเกณฑ์ท ีก.พ.อ.กาํหนด) 

๙.๑.๒ ผลงานแต่งตาํราหรือหนังสอื 

๙.๑.๒.๑ ...................................................................................... 

ผลงานนีเคยใช้สาํหรับการพิจารณาขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับ

เงินเดอืนขนัสงูมาแล้วหรือไม่ 

    ไม่เคยใช้ 



๕ 
 

เคยใช้ (เมือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.........  

ตามเกณฑ์ท ีก.พ.อ.กาํหนด) 

๙.๑.๒.๒ ..................................................................................... 

ผลงานนีเคยใช้สาํหรับการพิจารณาขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับ

เงินเดอืนขนัสงูมาแล้วหรือไม่ 

    ไม่เคยใช้ 

เคยใช้ (เมือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.........  

ตามเกณฑ์ท ีก.พ.อ.กาํหนด) 

๙.๑.๓ ผลงานริเริมอย่างอืนทยัีงผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 

๙.๑.๓.๑ ..................................................................................... 

ผลงานนีเคยใช้สาํหรับการพิจารณาขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับ

เงินเดอืนขนัสงูมาแล้วหรือไม่ 

    ไม่เคยใช้ 

เคยใช้  (เมือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... 

           ตามเกณฑ์ท ีก.พ.อ.กาํหนด) 

๙.๑.๓.๒ .................................................................................... 

ผลงานนีเคยใช้สาํหรับการพิจารณาขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับ

เงินเดอืนขนัสงูมาแล้วหรือไม่ 

    ไม่เคยใช้ 

เคยใช้  (เมือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... 

           ตามเกณฑ์ท ีก.พ.อ.กาํหนด) 

๙.๒  ผลงานทางวิชาการทไีด้รับการอ้างองิ หมายถงึมีผลงานทางวิชาการเป็นทเีชือถืออย่างกว้างขวาง  

มีผู้นาํไปอ้างอิงในวารสาร ตํารา หรือหนังสอืทเีชือถือได้ในวงวิชาการ 

นิพนธต้์นฉบับ  อ้างอิงใน 

๙.๒.๑ ............................................... 

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

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

 ๑. ........................................................... 

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

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

๒. ........................................................... 

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

๙.๒.๒ ............................................... 

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

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

 ๑. ........................................................... 

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

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

๒. ........................................................... 

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

 



๖ 
 

 

๙.๓  เป็นผู้ทไีด้รับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชานัน ๆ เช่น การได้รับรางวัล

ทางวิชาการ หรือการได้รับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการ  หรือการได้รับเชิญเป็นทีปรึกษาเฉพาะด้าน 

เป็นต้น 

๙.๓.๑ 

๙.๓.๒ 

๙.๓.๓ 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง            

อนัประกอบด้วยชือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชือเรือง  แหล่งพิมพ์  จาํนวนหน้า  เป็นต้น) 

(ในกรณทีมีีผู้ เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลกัฐานรับรองว่า มีสว่นร่วมในผลงานเท่าใด

มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

 

ขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

    ลงชือ..........................................................เจ้าของประวัติ 

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

    ตาํแหน่ง.......................................................... 

           วันท.ี.........เดือน.................พ.ศ. ......... 



๗ 
 

 

 

 

ส่วนที ๒ :  แบบประเมินคุณสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

 

แบบประเมินตาํแหน่งศาสตราจารย์  ได้รับเงนิเดือนขนัสงู 

ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 

สงักัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 

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

 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตแิละผลงานทางวิชาการทเีสนอ เพือประกอบการพิจารณาแต่งตังให้

ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงนิเดอืนขนัสงูแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.............................. 

..........................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ ...(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ท ีก.พ.อ.

กาํหนด 

 

 

ลงชือ................................................... 

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

ตาํแหน่ง  ...ผู้บังคับบัญชาระดบัหัวหน้าภาควิชาหรือเทยีบเท่า… 

วันท.ี.......เดอืน.................พ.ศ. ........... 

 

 

ความเห็นผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 

 

ได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็นผู้มี

ผลงานทางวิชาการ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)... ทจีะได้รับการแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับ

เงินเดอืนขนัสงู 

 

 

ลงชือ................................................... 

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

ตาํแหน่ง................................................... 

วันท.ี.......เดอืน.................พ.ศ. ......... 



๘ 
 

 

 

 

ส่วนที ๓ :  แบบประเมินผลการสอน 

 

คณะอนุกรรมการเพือประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ..........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..........ในการประชุมครังท.ี......../......... 

เมือวันท.ี......................ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว.............................................

แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความเชียวชาญในการสอน มีคุณภาพ..............(อยู่/ไม่อยู่).............

ในหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารตามทสีภาสถาบันอดุมศึกษากาํหนด 

 

 

       ลงชือ........................................................... 

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

       ตาํแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพือประเมินผลการสอน 

         วันท.ี.....เดือน...................พ.ศ. ......... 



๙ 
 

 

 

ส่วนที ๔ :  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

 

ตอนที ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพือทําหนา้ทีประเมินผลงาน  

  ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือทาํหน้าทปีระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...............................................ในการประชุมครังท.ี......../.........

เมือวันท.ี............................รวม..........ครัง ประเมนิผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............   

...................  ซงึขอกาํหนดตาํแหน่งเป็นศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขันสงู  ในสาขาวิชา.....................    

...........................แล้วเห็นว่า 

  ๑)  งานวิจัยค้นคว้าใหม่ ๆ หรืองานริเริมอย่างอนืทยัีงผลให้เกิดความก้าวหน้าทาง

วิชาการ  จาํนวน............เรือง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท ีก.พ.อ.กาํหนด จาํนวน .........เรือง 

ได้แก่ 

       ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพ อยู่ในระดบั.......................... 

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

คุณภาพอยู่ในระดบั.......................... 

  ๒)  ผลงานทางวิชาการทไีด้รับการอ้างองิ  ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับอ้างองิทาง

วิชาการ ประกอบด้วย นิพนธต้์นฉบับ จาํนวน.......เรือง ได้รับการอ้างองิ….......รายการ  พิจารณา......       

..... (อยู่/ไม่อยู่)......ในเกณฑ์ท ีก.พ.อ.กาํหนด แยกเป็น 

       ๒.๑  ก่อนดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ นิพนธ์ต้นฉบับ จาํนวน.....เรือง ได้รับการอ้างอิง

..........รายการ   

       ๒.๒  หลังดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ นิพนธต้์นฉบับ จาํนวน.....เรือง ได้รับการอ้างอิง

..........รายการ   

  ๓)  การยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ได้เสนอหลักฐานแสดงการยอมรับนับถือ          

ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ รวม ........... รายการ  พิจารณา.......(อยู่/ไม่อยู่).....ในเกณฑ์ท ีก.พ.อ.กาํหนด  

 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             

อนัประกอบด้วยชือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชือเรือง  แหล่งพิมพ์  จาํนวนหน้า  เป็นต้น) 

 

 

        ลงชือ.......................................................... 

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

                  ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

                 เพือทาํหน้าทีประเมินผลงานทางวิชาการ 

               และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

                     วันท.ี.....เดอืน...................พ.ศ. ........



๑๐ 
 

 

 

 

ตอนที ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

 

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).................  

ในการประชุมครังท.ี...........เมือวันท.ี.........................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 

นาย/นาง/นางสาว.................................ตามทคีณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือทาํหน้าทปีระเมินผลงาน

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเหน็ว่า..(งานวิจัยค้นคว้าใหม่ ๆ หรืองาน

ริเริมอย่างอนืทยัีงผลให้เกดิความก้าวหน้าทางวิชาการ / ผลงานทางวิชาการทีได้รับการอ้างอิง / การยอม 

รับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท ีก.พ.อ.กาํหนด และเป็น            

ผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที ก.พ.อ.กาํหนด จึงเหน็...(สมควร / ไม่สมควร)...   

ให้กาํหนดตาํแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.................................................เป็นตาํแหน่งศาสตราจารย์                

รับเงินเดือนขนัสงูในสาขาวิชา......................และให้นาํเสนอทปีระชุมสภาสถาบันอุดมศกึษาพิจารณาให้

ความเห็นชอบต่อไป 

 

 

       ลงชือ....................................................... 

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

              ตาํแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 

                      วันท.ี.....เดอืน...................พ.ศ. .... 



๑๑ 
 

 

 

 

ส่วนที ๕ :  มติสภาสถาบนัอุดมศึกษา    

 

  สภาสถาบันอุดมศึกษา.............(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)......................ในการประชุม 

ครังท.ี.../..... เมือวันท.ี... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ.... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) .... 

ให้กาํหนดตาํแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.................................................เป็นตาํแหน่งศาสตราจารย์                

รับเงินเดือนขนัสงูในสาขาวิชา............................................................ และให้แจ้ง ก.พ.อ.ทราบ 

พร้อมสง่สาํเนาคาํสงัแต่งตังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือทาํหน้าทปีระเมินผลงานทางวิชาการ และ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  และแบบคาํขอ (ก.พ.อ.๐๕)  

 

 

         ลงชือ......................................................... 

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

             ตาํแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 

                วันท.ี.....เดอืน...................พ.ศ. ......... 



ประวัติผูเสนอผลงาน 
 

 
ภาพประกอบขณะเขาอบรมชํานาญการรุนที่ ๓ 

 

  ชื่อ   นางสาวลักคณา  อาดมนตรี 
  วัน เดือน ปเกิด  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๐๕   ขอนแกน 
  การศึกษา  ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) มร. 
     ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) มร. 

ตําแหนงปจจุบัน  นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๑๒๒๒๐๐๕ 
   สํานักงานวิทยาลัยสงฆขอนแกน 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
               วิทยาเขตขอนแกน 
ความสามารถพิเศษ สามารถใชภาษาอังกฤษไดในการ ติดตอ สื่อสาร 
ที่อยูปจจุบัน  ๑๓๔ ถนนกลางเมอืง  ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐  
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