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ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ว่าดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
_________________ 

 

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

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

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ดงันี้  
๑.๑ ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธิกีาร

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

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

ทีส่งูขึน้ 
ขอ้ ๔  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วยมาตรฐานหลกัเกณฑ์

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

เป็นไปตามระเบยีบน้ี  
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ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏบิตัิตามระเบยีบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วนิิจฉัย 
และใหค้ าวนิิจฉยัของคณะกรรมการถอืเป็นทีสุ่ด 

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

หมวด ๑ 
การแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

_________________ 
 

ข้อ ๗  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ               
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที ่ 
คณะกรรมการก าหนด ประกอบดว้ย 

๗ .๑ ประธานกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 

๗.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสงักดั
สถาบันนัน้ ๆ โดยครอบคลุมคณะหรอืสาขาวิชาที่มีการจดัการเรยีนการสอนในสถาบัน จ านวน 
ไมน้่อยกว่าหกคน  

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

๙.๑.๑ คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง  
ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ผูน้ัน้ต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย ์และท าการสอนมาแลว้ไมน้่อยกว่าหกปี หรอื  
ในกรณีที่ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า ผูน้ัน้ต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย ์และท าการสอนมาแลว้ไมน้่อยกว่าสีปี่ หรอื  
ในกรณีที่ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า ผู้นัน้ต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน                  
ทีก่ าหนดโดยสถาบนันัน้ ๆ  

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

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

ในกรณีที่อาจารยผ์ู้ใดได้รบัวุฒเิพิม่ ใหน้ับระยะเวลาในการปฏบิตัหิน้าที่ 
ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รบัวุฒเิพิม่ขึ้นและเวลาที่ปฏบิตัิหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลงัจากได้รบั  
วุฒเิพิม่ขึน้รวมกนั เพื่อขอแต่งตัง้ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารยไ์ด้ตามอตัราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนด           
ไวใ้นคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง 

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

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

๙.๑.๓ ผลงานทางวชิาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มคี ุณภาพระดบั B                        
และมปีรมิาณอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) งานวจิยั ๒ เรือ่ง หรอื 

 (๒) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น  

      ๑ รายการ  หรอื 

                                       (๓) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม   
     ๑ เรือ่ง หรอื              

   (๔) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และต าราหรอืหนงัสอื ๑ เล่ม  

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

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

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

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

๙.๑.๔ จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ดงันี้ 
   (๑) ต้องมคีวามซื่อสตัยท์างวชิาการ  ไม่น าผลงานของผู ้อื่นมาเป็น 
ผลงานของตนและไม่ลอกเลยีนผลงานของผูอ้ื่น ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดยีวกนัไปเผยแพร่ 



 
 

- ๕ - 
 

ในวารสารวชิาการมากกว่าหนึ่งฉบบั รวมถงึไม่คดัลอกขอ้ความใด ๆ จากผลงานเดมิของตน  
โดยไม่อ้างองิผลงานเดมิตามหลกัวชิาการ ทัง้นี้  ในลกัษณะที่จะท าให้เขา้ใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่ 
 (๒) ต้องอ้างถงึบุคคลหรอืแหล่งที่มาของขอ้มูลที่น ามาใช้ในผลงาน 
ทางวชิาการของตนเองเพื่อแสดงหลกัฐานของการค้นคว้า  
   (๓) ต้องไม่ค านึงถงึผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลยหรอืละเมดิสทิธิ            
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรอืสทิธมินุษยชน  
   (๔) ผลงานทางวชิาการต้องได้มาจากการศกึษาโดยใช้หลกัวชิาการ 
เป็นเกณฑ์ ปราศจากอคต ิและเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรอืวจิยั 
โดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืเพื่อก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ
ไม่ขยายขอ้ค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวชิาการ 
   (๕) ต้องน าผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและ                 
ชอบดว้ยกฎหมาย 
 (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจยัในคน  
หรอืสตัว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลกัฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั            
ทีม่กีารด าเนินการ 

๙.๒ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   
๙.๒.๑ คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง  ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี  

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

๙.๒.๓  ผลงานทางวชิาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการ ได้ ๓ วธิ ีดงันี้  
วธิทีี ่๑  ผลงานทางวชิาการต้องประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ 

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

(๒) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น  
๑ รายการ  หรอื     

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

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

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

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

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

มคีุณภาพระดบั B+  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

และปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี  

๙.๓.๒  ผลการสอน ผู้ขอต้องมชีัว่โมงสอนประจ าวชิาใดวชิาหนึ่งที่ก าหนดไว ้             
ในหลกัสตูรของสถาบนั  

๙.๓.๓  ผลงานทางวชิาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ๓ วธิ ีดงันี้ 
วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 

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

                   วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  หรอื 

(๒) งานวจิยั อย่างน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น 
                   วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ

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

     และ  
(๓) ต ารา หรอื หนงัสอื อยา่งน้อย ๑ เล่ม  

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

วธิทีี ่๒  ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ                 
และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้ 

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

 (๒) งานวจิยั อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น 
              วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ

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

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

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

ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาทางสงัคมศาสตร ์
และมนุษยศาสตร์นัน้ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ดงันี้  

วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 
ระดบั A และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  

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

                    ในวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  
รวมกนัทัง้หมด อยา่งน้อย ๓ เรือ่ง  

 และ  
 (๓) ต ารา หรอื หนงัสอื อยา่งน้อย ๒ เล่ม  

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

 วธิทีี ่๒  ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ                
และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  

(๑) งานวจิยั อยา่งน้อย ๕ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ 
                    ในวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ

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

(๒) งานวจิยั อย่างน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น 

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

(๓) ต ารา หรอื หนงัสอื อยา่งน้อย ๓ เล่ม ตอ้งมคีุณภาพ 

     ระดบั A+ อยา่งน้อย ๑ เล่ม และอกีอยา่งน้อย ๒ เล่ม 

     มคีุณภาพระดบั A 

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

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

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

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

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

๙.๓.๔ จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการพจิารณาก าหนดต าแหน่ง       
ศาสตราจารยต์อ้งค านึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๙.๑.๔ 

 



 
 

- ๑๒ - 
 

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

๑๐.๑ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์  
๑๐.๑.๑ ให้คณะวชิาเสนอชื่อผู้มคีุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามแบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่
คณะกรรมการก าหนด พรอ้มดว้ยผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย   

๑๐.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอน   
โดยอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอนไดต้ามความเหมาะสม  

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

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

ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวชิาการรบัใช้สงัคม สภาสถาบนัอาจก าหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบัของสภาสถาบนั ให้แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒใินชุมชนหรอืผูท้ี่ปฏบิตังิานร่วมกบัชุมชนที่มคีวามรู้
หรอืความเชีย่วชาญเกี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิาทีเ่สนอขอ ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามวรรคแรก 
เพิม่เตมิไดไ้มเ่กนิสองคน โดยจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการแต่งตัง้ 

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

ในกรณีที่มเีหตุผลหรอืความจ าเป็นที่สถาบนัอุดมศกึษาไม่สามารถแต่งตัง้  
ผู ้ทรงคุณวุฒจิากบญัชรีายชื่อผู ้ทรงคุณวุฒทิี่คณะกรรมการก าหนดได้ ให้ขอความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป  



 
 

- ๑๓ - 
 

ทัง้นี้ การแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามมาตรฐานจรยิธรรม
และจรรยาบรรณส าหรบัคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ และผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ทัง้นี้ เกณฑ์การตดัสนิ ผลงานทางวชิาการต้องมปีรมิาณและคุณภาพที่แสดง
ความเป็นผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ การตดัสนิของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  

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

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

ค าสัง่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการต้องระบุสาขาวชิาของต าแหน่ง  
ทางวชิาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 

๑๐.๒ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์
๑๐.๒.๑ ใหน้ าความในขอ้ ๑๐.๑.๑ และ ๑๐.๑.๓ มาใชบ้งัคบักบัการแต่งตัง้ตามขอ้นี้

ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทาง
วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ โดยมกีรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

๑๐.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการพจิารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิลว้ ใหน้ าเสนอต่อสภาสถาบนัพจิารณาอนุมตั/ิไมอ่นุมตั ิ 

๑๐.๒.๓ เมื่อสภาสถาบนัพจิารณาอนุมตัิแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็น 
เพื่อเสนอรฐัมนตรเีพื่อน าเสนอนายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามที่คณะกรรมการก าหนด  

 



 
 

- ๑๔ - 
 

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

  การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการโดยวธิพีเิศษ ใหด้ าเนินการดงันี้ 
  ๑๑.๑ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์โดยวธิพีเิศษ   

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

  ๑๑.๒ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์โดยวธิพีเิศษ 
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑ เท่านั ้น และให้ด าเนินการ                             

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

  ๑๑.๓ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์โดยวธิพีเิศษ  

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

หมวด ๒ 
การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

_________________ 
 

ข้อ ๑๒  การพิจารณาแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
ผลการสอน ผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ตามที่ก าหนดในระเบยีบ
และเอกสารแนบทา้ยนี้ 
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 การพจิารณาแต่งตัง้ในวรรคแรกกระท าได้ ๒ วธิ ีคอื การแต่งตัง้โดยวธิปีกต ิและการแต่งตัง้
โดยวธิพีเิศษ 
 ข้อ ๑๓  การแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ 
ใหด้ าเนินการดงันี้ 
  ๑๓.๑ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ   

๑๓.๑.๑ คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง  
ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ผูน้ัน้ต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารยพ์เิศษ และท าการสอนมาแลว้ไมน้่อยกว่าหกปี หรอื  
ในกรณีที่ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า ผูน้ัน้ต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารยพ์เิศษ และท าการสอนมาแลว้ไมน้่อยกว่าสีปี่ หรอื  
ในกรณีที่ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า ผู้นัน้ต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารยพ์เิศษ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏบิตังิาน                  
ทีก่ าหนดโดยสถาบนันัน้ ๆ  

ทัง้นี้ ต้องท าการสอน ร่วมท าการสอนหรอืควบคุมการปฏบิตังิานของ
นกัศกึษาในวชิาตามหลกัสตูรของสถาบนัในขณะทีแ่ต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

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

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

๑๓.๑.๓ ผลงานทางวชิาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มคีุณภาพระดบั B                        
และมปีรมิาณอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) งานวจิยั ๒ เรือ่ง หรอื 

 (๒) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น  

      ๑ รายการ  หรอื 
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                                       (๓) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม   
     ๑ เรือ่ง หรอื              

   (๔) งานวจิยั ๑ เรือ่ง และต าราหรอืหนงัสอื ๑ เล่ม  

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

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

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

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

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

๑๓.๒ การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยพ์เิศษ    
๑๓.๒.๑ คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง  ผูข้อต้องด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์

พเิศษ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี  

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

๑๓.๒.๓  ผลงานทางวชิาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการ ได ้๒ วธิ ี
ดงันี้  

วธิทีี ่๑  ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ 
ระดบั B+ และมปีรมิาณอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี้ 

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

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

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

วธิทีี ่๒  ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ 
และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  

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

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

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

มคีุณภาพระดบั B+  

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

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

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

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

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

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

พเิศษและปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี  

๑๓.๓.๒  ผลการสอน ผู้ขอต้องมชีัว่โมงสอนประจ าวชิาหนึ่งวชิาใดทีก่ าหนดไว้
ในหลกัสตูรของสถาบนั  

๑๓.๓.๓  ผลงานทางวชิาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ๒ วธิ ี
ดงันี้ 

วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 
ระดบั A และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  

(๑) งานวจิยั อยา่งน้อย ๕ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น   
                   วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ

ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  หรอื 
(๒) งานวจิยั อย่างน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น 

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

     และ  
(๓) ต ารา หรอื หนงัสอื อยา่งน้อย ๑ เล่ม  

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

วธิทีี ่๒  ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานทีม่คีุณภาพ                 
และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้ 

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

 (๒) งานวจิยั อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น 
              วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ

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

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

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

ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาทางสงัคมศาสตร ์
และมนุษยศาสตร์นัน้ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ดงันี้  

วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 
ระดบั A และมปีรมิาณ ดงัต่อไปนี้  

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

                    ในวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  
รวมกนัทัง้หมด อยา่งน้อย ๓ เรือ่ง  

 และ  
 (๓) ต ารา หรอื หนงัสอื อยา่งน้อย ๒ เล่ม  

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

(๑) งานวจิยั อยา่งน้อย ๕ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ 
                    ในวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ

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

(๒) งานวจิยั อย่างน้อย ๑ เรือ่ง ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น 

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

(๓) ต ารา หรอื หนงัสอื อยา่งน้อย ๓ เล่ม ตอ้งมคีุณภาพ 

     ระดบั A+ อยา่งน้อย ๑ เล่ม และอกีอยา่งน้อย ๒ เล่ม 

     มคีุณภาพระดบั A 

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

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

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

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

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

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

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

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

หมวด ๓  
การแต่งตัง้ผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน 

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

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

 ขอ้ ๑๙ การด าเนินการแต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการตามกรณทีีก่ าหนดในขอ้ ๑๘ 
ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

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

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

   ค าสัง่แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการในกรณีนี้ จะตอ้งระบุสาขาวชิาของ
ต าแหน่งทางวชิาการทีส่ ัง่แต่งตัง้พรอ้มทัง้ระบุสาขาวชิาของต าแหน่งทางวชิาการเดมิของบุคคลนัน้ไวด้ว้ย 

   กรณีวันที่แต่งตัง้ผู้ที่ เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน ให้แต่งตัง้                     
ไดไ้มก่่อนวนัทีส่ภาสถาบนัไดร้บัเรือ่ง 

หมวด ๔  
การลงโทษ  

__________________ 
 

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

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

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

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

หมวด ๕ 
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

__________________ 
 

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

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

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

 ขอ้ ๒๓ กรณีมกีารแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการ               
และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเพิม่เติม ให้สถาบนัจ่ายเงนิสมนาคุณกรรมการส าหรบั  
การทบทวนผลการพจิารณาผลงานทางวชิาการของกรรมการทีแ่ต่งตัง้เพิม่นัน้ดว้ย  

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

 ภายใต้บังคับข้อ ๑๐.๑.๔. และ ๑๐.๒.๓ กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้  
ใหส้ภาสถาบนัเป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าดและใหค้ าวนิิจฉัยของสภาสถาบนัเป็นทีสุ่ด 

บทเฉพาะกาล 
__________________ 

 
ข้อ ๒๕  การพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการที่สภาสถาบนัอุดมศึกษา

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

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

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

๑. แบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกยอ่ง 
ระดบันานาชาต ิอื่นๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 

๒.๖.๕ 

๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator)  และ
แหล่งทุน ในระหว่างปีทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 
 



- ๓๐ - 
 

 
     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

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

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

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

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

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

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



- ๓๑ - 
 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- ๓๒ - 
 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

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

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

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

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

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

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

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



- ๓๓ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- ๓๔ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



- ๓๕ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- ๔๐ - 
 

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

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

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

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

 
ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

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

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

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

 



- ๔๒ - 
 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- ๔๓ - 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

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

 

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



- ๔๔ - 
 

ส่วนท่ี ๔ แบบสรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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



- ๔๕ - 
 

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

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การน าไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

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



- ๔๖ - 
 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

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

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

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

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

๒. แบบเสนอแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผูบ้งัคบับญัชา   

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกยอ่ง 
ระดบันานาชาต ิอื่นๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 

๒.๖.๕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- ๕๓ - 
 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษมาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

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

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

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

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

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

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

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

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



- ๕๔ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- ๕๕ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



- ๕๖ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Quartile1                 Quartile2  
 



- ๕๗ - 
 

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

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

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

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

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



- ๕๘ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- ๕๙ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



- ๖๐ - 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



- ๖๑ - 
 

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

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

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



- ๖๒ - 
 

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

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

 

  ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 

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

                 ต าแหน่ง...ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดหีรอืเทยีบเท่า... 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การน าไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

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

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

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

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

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

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โครงการทุกคนและบทบาทหน้าทีห่ลกัของผูข้อ โดยใหผู้้ทีท่ าหน้าทีห่ลกัในแต่ละโครงการลงนามรบัรอง  
๓.๖ กรณงีานวจิยัทีเ่ผยแพร่อนัเป็นผลมาจากวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาทีผู่ข้อท าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์

ทีป่รกึษา ผูข้อตอ้งเป็นผูร้เิริม่ ก ากบัดูแล และมบีทบาทส าคญัในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลการวจิยันัน้  
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

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

๔. แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

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

ข. สถานะผูข้อในผลงาน  

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

ค. ประเภทของผลงาน 

กลุ่มที ่๑  งานวจิยั  

กลุ่มที ่๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 

 ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม     กรณศีกึษา (Case Study) 

 ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้  งานแปล   

 ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ    สทิธบิตัร 

 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   ซอฟตแ์วร ์

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั  

 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ  

กลุ่มที ่๓   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  

กลุ่มที ่๔   ต ารา 

    หนงัสอื 

      บทความทางวชิาการ  
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ส่วนท่ี ๑ รายละเอยีดของการมสี่วนรว่ม 

   ผูข้อก าหนดต าแหน่งตอ้งกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น (เนื่องจากไม่มกีารแบ่งส่วนรว่มใน
ผลงานทางวชิาการ ดงันัน้บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีผู่ข้อระบุจะมผีลต่อการพจิารณาผลงาน
ทางวชิาการ) 

รายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาทและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ก.  ความคดิรเิริม่ (Idea) และ สมมตุฐิาน  

ข. การปฏบิตักิารวจิยั การมสี่วนรว่มในการ
ออกแบบ การทดลอง การทดสอบ เครือ่งมอืวดั 
วธิกีารเกบ็ขอ้มลู และ Criteria 

 

ค. การจดัเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู  
การแปรผล 

 

ง. การวพิากษ์วจิารณ์ผล การแสดง 
การเปรยีบเทยีบกบัขอ้สรุปหรอืองคค์วามรูห้รอื
ทฤษฎเีดมิ 

 

จ. การมสี่วนรว่มในการเขยีน manuscript 
ผลงานสรา้งสรรค ์นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์เป็นตน้ 

 

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

 

ช. อื่นๆ  
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ส่วนท่ี ๒ รายละเอยีดของการน าผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรอืการถ่ายทอดองคค์วามรู ้  

ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพจิารณา 

ก. ตพีมิพใ์นวารสาร  journal Impact factor  จ านวนครัง้ของการอา้งองิ (ฐานขอ้มลู)  

 

ข. สทิธบิตัร ประเภท ปีทีไ่ดร้บัการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ  

 

ค. ถา้เป็น technical report หรอื รายงานวจิยั ผูใ้ชง้านคอืใคร  

 

ง. การเผยแพรง่านวจิยัไดร้บัการน าเสนอแบบโปสเตอร ์หรอื Oral Presentation (โปรดระบุ 

session เช่น Plenary, Symposium หรอื oral session) หรอืสจูบิตัร ในการประชุมหรอืการจดัแสดง 

หรอืจดันิทรรศการ (ชื่อ สถานทีจ่ดัประชุม หรอืจดัแสดง หรอืจดันิทรรศการ และประเทศ) หรอื ในกรณทีี่

เป็นหนังสอื (โปรดระบุ ชื่อส านกัพมิพ ์ปีทีต่พีมิพ)์ 

 

จ. ประวตักิารไดร้บัทุนวจิยัโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงานชิน้นี้ 

 

ฉ. หากงานวจิยั ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีผูว้จิยัไดร้บัค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licesing 

Fees) รวมเท่าใด (โปรดแสดงหลกัฐานสญัญา) 

 

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

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

           ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) 

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

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

๕. แนวทางการประเมินผลการสอน 
หลกัเกณฑ ์

ใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนว่าผูข้อมคีวามสามารถ 
ในการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องวชิาทีส่อน ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะวชิา ทีส่อนโดยใชแ้นวทาง
ในการประเมนิตามความเหมาะสม ดงัต่อไปนี้ 

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

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

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

๔. มคีวามสามารถสอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูอ้ย่างมเีหตุผลในวชิาทีส่อน 
๕. มคีวามสามารถใหผู้เ้รยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องวชิาทีเ่รยีนกบัวชิาอื่นทีเ่กีย่วข้อง 
๖. มคีวามสามารถจดัใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่นประสบการณ์ตามความ

เหมาะสม 
๗. มคีวามสามารถในการใชส้ื่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลั (Digital 

interactive media) ทีท่นัสมยัและเหมาะสมเป็นอยา่งด ีสามารถจ าลองสถานการณ์สมมตเิพื่อใหผู้เ้รยีน
เขา้รว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ 

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

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

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

๒. ใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนของผูข้อว่าอยูใ่นเกณฑ์ 
ทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ทัง้นี้ อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอนไดต้ามความเหมาะสม 
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ตวัอย่างเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

 แบบท่ี ๑ 
นิยาม 
 
 
 
 
รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ 
 
 
 
ลกัษณะคุณภาพ 

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

 แบบท่ี ๒ 
นิยาม 
 
 
 
 
 
รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ 
 
 
 
ลกัษณะคุณภาพ 

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

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

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผูท้รงคณุวฒิุ 

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

 

กลุ่ม ๑   งานวจิยั 

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

กลุ่ม ๓   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  

กลุ่ม ๔  ๔.๑ ต ารา 
๔.๒ หนงัสอื 

 ๔.๓ บทความทางวชิาการ 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

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

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

๖.๑ งานวิจยั 
นิยาม       ผลงานวชิาการทีเ่ป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อย่างมรีะบบ ดว้ยวธิวีทิยาการวจิยั 

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

รปูแบบ      อาจจดัไดเ้ป็น ๓ รปูแบบ  ดงันี้ 
๑. รายงานการวจิยัทีม่คีวามครบถว้นสมบูรณ์และชดัเจนตลอดทัง้กระบวนการวจิยั 

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

๒. บทความวจิยัทีป่ระมวลสรปุกระบวนการวจิยัในผลงานวจิยันัน้ ใหม้คีวามกระชบั
และสัน้  ส าหรบัการน าเสนอในการประชุมทางวชิาการ  หรอืในวารสารทางวชิาการ  

๓. ในรปูของหนงัสอื (monograph) ซึง่น างานวจิยัมาใชป้ระกอบการเขยีน 

การเผยแพร่ 
 

     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง (peer 
reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูที่
คณะกรรมการก าหนด ทัง้นี้วารสารทางวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ์  
หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

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

๖.๑  งานวิจยั (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
(ต่อ) 
 

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

๔. เผยแพรใ่นรปูของหนงัสอื (monograph) พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่              
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาที่เกีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัก าหนด  

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

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอนถูกตอ้งเหมาะสมในระเบยีบวธิวีจิยั        
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความก้าวหน้าทางวชิาการหรอืน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

ระดบั B+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะห ์
และน าเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาแลว้ รวมทัง้ไดร้บัการ
ตพีมิพแ์ละอา้งองิในฐานขอ้มลูระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ 

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

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

๖.๒ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๑๐ ประเภท ดงัน้ี  

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

๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม 
นิยาม 
 

     ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่หี่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)       
ส่วนใหญ่อยูภ่ายในประเทศ เป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้เพื่อตอบสนอง
ต่อการพฒันาหรอืการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

รปูแบบ 
 

     จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิายอยา่งชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า
เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มคีวามเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 
และเกดิความกา้วหน้าทางวชิาการในประเดน็ต่อไปนี้ 

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

 ทีเ่กีย่วขอ้งมาใช้ 
 ค าอธบิายถงึความรูห้รอืองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่กดิขึน้ภายหลงัเสรจ็สิน้การวจิยั 
 ค าอธบิายถงึผลลพัธห์รอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูใ้ช ้หรอืต่อบางส่วนของห่วงโซ่ 

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

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

 
๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 

การเผยแพร่ 
 

     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
๑. บทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความวชิาการ หรอืการประชุม

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

ตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม และมกีารประเมนิโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ            
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 
  ๓. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่กดิจากผลงานดงักล่าว เช่น สทิธบิตัร  

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

หรอืมเีอกสารประกอบทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม  
และตอ้งมหีลกัฐานแสดงเหตุผลทีไ่มส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได ้แต่มหีลกัฐานรบัรอง
ว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์แลว้ 
  ๕. รายงานการประเมนิจากหน่วยงานภายนอกทีแ่สดงถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการวจิยั

หรอืกจิกรรมทางวชิาการทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้สนอตอ้งจดัท าเอกสาร
ประกอบทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



- ๘๕ - 
 

 
๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความ
ตอ้งการโดยการมสี่วนรว่มของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะห์
ความรูท้ีส่ามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์  

ระดบั B+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งสามารถน าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา 
จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์ ก่อใหเ้กดิการพฒันา
อุตสาหกรรมนัน้ 

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

ระดบั A+   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 
หรอืแวดวงวชิาการอยา่งกวา้งขวางอย่างมนีัยส าคญั เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาต ิ
หรอืระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ 
 

หมายเหต ุ แนวทางการประเมนิผลงานทางวชิาการสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม 
และจรรยาบรรณทางวชิาการ ประเมนิผลงานทางวชิาการโดยใชแ้นวทางในการประเมนิ
ดงัต่อไปนี้ 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ขอ้มลูจากอุตสาหกรรม การสมัภาษณ์

ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืสารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ

จากการตรวจสอบสภาพจรงิในอุตสาหกรรมรว่มดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ          
จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทนใหไ้ปตรวจสอบแทนกไ็ด้ 

 
 
 



- ๘๖ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ค านิยาม      ผลงานวชิาการซึง่อาจด าเนินงานในรปูการศกึษาหรอืการวจิยัเชงิทดลองหรอืการวจิยัและ

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

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

การเผยแพร่ 
 

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

 



- ๘๗ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

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

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษา 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการพฒันาผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได ้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาการเรยีนการสอนทีม่ ีimpact factors 

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

 



- ๘๘ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันานโยบายสาธารณะ   
นิยาม 
 

 

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

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

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

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B เป็นผลงานทีแ่สดงการวเิคราะหส์งัเคราะหท์ีม่หีลกัฐานขอ้มลู  
หรอืเหตุผลสนบัสนุน ซึง่แสดงความกา้วหน้าทางวชิาการ 

ระดบั B+ เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมขีอ้เสนอใหมท่ีค่รอบคลุม การแกปั้ญหา 
หรอืพฒันาทีก่วา้งขวางกว่าขอ้เสนอเดมิ 

ระดบั A เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมรีา่งกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ 
และมกีารอา้งองิโดยผูเ้กีย่วขอ้ง 

ระดบั A+ เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิ รวมทัง้มกีารอภปิราย
อยา่งกวา้งขวางในสงัคม หรอืไดร้บัการน าไปใชโ้ดยผูร้บัผดิชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ 
และเกดิประโยชน์ต่อวงวชิาการเป็นอย่างมาก 

 
 
 



- ๘๙ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๖.๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
นิยาม      งานเขยีนทีเ่กดิจากการศกึษาบุคคลหรอืสถาบนั (หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

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

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

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะของสิง่ตพีมิพห์รอืสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์โดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒิ
ทีส่ถาบนัอุดมศกึษานัน้แต่งตัง้เป็นผูป้ระเมนิคุณภาพ หรอืเผยแพรใ่นหนงัสอื 
หรอืแหล่งรวบรวมกรณศีกึษาทีม่กีารบรรณาธกิารโดยมคีณะผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิคุณภาพ  

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B 
๑. เป็นกรณศีกึษาทีม่อีงคป์ระกอบครบถว้น คอื บทน า เนื้อหา บทส่งทา้ย 

รายละเอยีดขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เช่น ตาราง และรปูภาพ  
๒. เป็นกรณศีกึษาทีม่เีนื้อหาและการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน     

การสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบั B+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารเสนอเนื้อหาและการวเิคราะห ์
ทีท่นัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวาง  
หรอืสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแพรห่ลาย 

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

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

๖.๒.๕ งานแปล 

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

รปูแบบ      งานแปลพรอ้มบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการที่แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน 
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู ้หรอืก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ  ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

 ๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ์ 
 ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ อาท ิการเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม ฯลฯ 
 การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรยีน          

การสอนวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูร ซึง่จ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดงการเผยแพร ่ 
อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ช่นกนั  

 กรณทีีอ่ยูใ่นระหว่างกระบวนการพจิารณา หากคณะผูท้รงคุณวุฒมิมีตใิหป้รบัปรงุ 
งานแปลซึง่อยูใ่นวสิยัทีส่ามารถปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ได ้ทัง้นี้  เมือ่ไดแ้กไ้ข
ปรบัปรงุงานแปลดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้สนอคณะผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา โดยไมต่้องน า
งานแปลดงักล่าวไปเผยแพร่ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง     

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

 

๖.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากตน้ฉบบัเดมิไดถู้กตอ้งสมบรูณ์ พรอ้มทัง้มบีทน า
ของผูแ้ปลทีใ่หข้อ้มลูครบถว้นเกีย่วกบัเอกสารทีแ่ปล 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใชภ้าษาทีส่ละสลวย และอ่านเขา้ใจงา่ย  

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

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A หรอืมกีารคน้ควา้เพิม่เตมิของผูแ้ปล ใส่ไวใ้นบทน า 
หรอืในเชงิอรรถ แลว้แต่กรณี และมกีารอา้งองิอยา่งกวา้งขวาง 

           ส าหรบัสาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ใหใ้ชล้กัษณะคุณภาพ
ดงัต่อไปนี้ 

ระดบั B เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากตน้ฉบบัเดมิไดถู้กตอ้งสมบรูณ์ พรอ้มทัง้มบีทน า
ของผูแ้ปลทีใ่หข้อ้มลูครบถว้นเกีย่วกบัเอกสารทีแ่ปล และแสดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจ 
ในตวับทแบบแผนทางความคดิหรอืวฒันธรรมต้นก าเนิด และบ่งชีค้วามสามารถในการสื่อ
ความหมายไดอ้ยา่งด ี 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และมกีารศกึษาวเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและ
บรบิทของตวังานในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัมกีารใหอ้รรถาธบิายเชงิวชิาการใน
รปูแบบต่างๆ อนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค 

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

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

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

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

รปูแบบ      ประกอบดว้ยบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน 
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู ้ 
หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ  ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์หรอื 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นงานอา้งองิทีใ่หค้วามรูพ้ืน้ฐานอนัถูกตอ้งและทนัสมยั ครอบคลุมเนื้อหา            
ทีก่วา้งขวางตามทีย่อมรบักนัในวงวชิาการ 

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

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

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A  และตอ้งไดร้บัการอา้งองิอยา่งกวา้งขวาง 
 
 
 



- ๙๓ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรคด้์านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ค านิยาม 
 

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

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

การเผยแพร่ 
 

    เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ  

๒. เอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์                          

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการ            
มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้  

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ 
ความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการมากขึน้  เชื่อถอืได ้

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

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

๖.๒.๘ ผลงานสร้างสรรคด้์านสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม      ผลงานหรอืชุดของผลงานสรา้งสรรคท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าทางสุนทรยีะ ปรชัญา 

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

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

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

๑. ผลงานตน้แบบ และเอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดย              
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์  

๒. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ   

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นผลงานทีม่คีุณค่าทางศลิปะ โดยสามารถอธบิายหลกัการและกระบวนการ
สรา้งสรรคท์ีส่ ื่อความกบัผูร้บัไดเ้ป็นอย่างด ี

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารวเิคราะหห์ลกัการ องคค์วามรู ้ 
และทฤษฎเีชงิวชิาการทีเ่ชื่อถอืได้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งเป็นการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู ้ตวัอย่างอนัด ี
ทีเ่ป็นประโยชน์เด่นชดั ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีของศลิปะแขนงนัน้ ๆ ในระดบัชาต ิ

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

๖.๒.๙ สิทธิบตัร (patent) 
นิยาม สทิธบิตัรตามกฎหมายว่าดว้ยสทิธบิตัร 

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

การเผยแพร่      มหีลกัฐานการน าสทิธบิตัรไปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพรห่ลายในวงวชิาการ              
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง  

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนทีม่กีารคดิคน้ตามหลกัวชิาการ  

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมผีูน้ าไปวจิยัและพฒันาต่อยอด  
และมกีารน าไปใชอ้้างองิในผลงานอื่น ๆ  

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ผูใ้ช ้ 
หรอือนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ ์ในสทิธบิตัรนัน้ 

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

๖.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) 
นิยาม      หมายความถงึโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามความหมายของกฎหมายว่าดว้ยลขิสทิธิ ์                 

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

 ทัง้นี้ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะต้องสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานวจิยัและพฒันา 
รปูแบบ      อาจจดัท าไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ประกอบดว้ย 

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

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

๖.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นงานทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอน ถูกตอ้ง เหมาะสมตามระเบยีบวธิวีจิยั            
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้ 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะห์ 
และน าเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษามาแลว้ และไดล้ขิสทิธิ ์

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งเป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวาง 
หรอืสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแพรห่ลายในระดบัชาต ิ

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

๖.๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม  
นิยาม ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ส่งผลใหเ้กดิประโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรม 

โดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ  
ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมน้ีตอ้งเป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้

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

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

ทัง้นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ อาจแสดงหลกัฐานเพิม่เตมิอื่นๆ 
เกีย่วกบัผลงาน  เช่น  รปูภาพ หรอืการบนัทกึเป็นภาพยนตร ์หรอืแถบเสยีง หรอืวดีทีศัน์ 
จดหมายยนืยนัถงึผลประกอบการก าไรหรอืความเอือ้อ านวยจากหน่วยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน  หรอื ภาคประชาสงัคม ทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ประกอบการพจิารณาดว้ยกไ็ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๙ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม (ต่อ) 
การเผยแพร่      ใหม้กีารเผยแพร่โดยการจดัเวทนี าเสนอผลงานในพืน้ทีห่รอืการเปิดใหเ้ยีย่มชมพืน้ทีแ่ละ

จะตอ้งมกีารเผยแพรสู่่สาธารณชนอยา่งกวา้งขวางในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีส่อดคลอ้ง 
กบัผลงาน โดยการเผยแพร่นัน้จะตอ้งมกีารบนัทกึเป็นเอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร            
ทีส่ามารถใชอ้้างองิ หรอืศกึษาคน้ควา้ต่อไปได้ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความตอ้งการ          
โดยการมสี่วนรว่มของสงัคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครฐั หรอืบุคลากรภาคเอกชน  
มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะหค์วามรูท้ีส่ามารถแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจ
สถานการณ์  

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

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

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

หมายเหต ุ แนวทางการประเมนิผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ      
ประเมนิผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมโดยใชแ้นวทางในการประเมนิดงัต่อไปนี้ 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอื

สารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และ ขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ            

จากการตรวจสอบสภาพจรงิทีม่อียูใ่นพืน้ทีร่ว่มดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการฯ จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทน 
ใหไ้ปตรวจสอบแทนกไ็ด้ 

ทัง้นี้ ใหเ้น้นถงึการมสี่วนรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 
 

 



- ๑๐๐ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๑ ต ารา 

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

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

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

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



- ๑๐๑ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๑ ต ารา (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

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

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นต าราทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั มแีนวคดิ 
และการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรู ้
หรอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ  
และมกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานทางวชิาการของผูข้อ  
ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน  

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมกีารกลัน่กรองและสอดแทรกองคค์วามรู้
ทีไ่ดจ้ากผลงานทางวชิาการของผูข้อ และไดร้บัการอา้งองิและใชส้อนอยา่งกวา้งขวาง 
ในวงวชิาการระดบัชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู  

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

Knowledge) หรอืเสนอทฤษฎใีหม่ทางวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาติ 

 
 



- ๑๐๒ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๒ หนังสือ 

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

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

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

 



- ๑๐๓ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๒ หนังสือ (ต่อ) 
การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 

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

การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะต้องเป็นไปอย่างกวา้งขวาง โดยจ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่ง 
ทีอ่าจแสดงการเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางได ้ แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวาง 
ในการเผยแพรไ่ดเ้ช่นกนั  

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

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นหนงัสอืทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์ มกีารบูรณาการ 
องคค์วามรูแ้ละแนวคดิทีท่นัสมยั มกีารน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
หรอืวชิาชพี 

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

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งมกีารกลัน่กรองและสอดแทรกองคค์วามรู ้
ทีไ่ดจ้ากผลงานทางวชิาการของผูข้อ และไดร้บัการอา้งองิอยา่งกวา้งขวางต่อวงวชิาการ
ระดบันานาชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสูง 

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

Knowledge) หรอืทฤษฎใีหมท่างวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาติ 
 

 



- ๑๐๔ - 
 

๖. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๖.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

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

รปูแบบ      ประกอบดว้ยการน าความทีแ่สดงเหตุผลหรอืทีม่าของประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอื
วเิคราะห ์กระบวนการอธบิายหรอืวเิคราะหแ์ละบทสรปุ มกีารอา้งองิและบรรณานุกรม 
ทีค่รบถว้นและสมบูรณ์  

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

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีนื้อหาสาระทีว่เิคราะหม์าจากวงวชิาการ 
ทีถู่กตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั และมกีารอา้งองิอย่างเป็นระบบ มแีนวคดิและการน าเสนอ 
ทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 

ระดบั B+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารสงัเคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีาร 
ทีท่นัสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B+ และตอ้งไดร้บัการอา้งองิในฐานขอ้มลูอย่างกวา้งขวาง
ในระดบัชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

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

Knowledge) ทางวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ต่อเนื่อง เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบั            

ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ



- ๑๐๕ - 
 

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

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

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

 
๗.  ตวัอย่างแนบท้าย 

 

กรณีได้รบัวฒิุเพ่ิมขึ้น 

การค านวณหาระยะเวลาทีต่้องด ารงต าแหน่งอาจารย ์กรณทีีม่กีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหส้งูขึน้ 

= ระยะเวลาทีย่งัขาดตามวุฒกิารศกึษาเดมิ   X   

 

หมายเหตุ   ใหแ้ปลงหน่วยระยะเวลาในการค านวณจากปีเป็นเดอืนก่อน 

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

วิธีการค านวณดงัน้ี 

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

กรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

  หากจะลาศกึษาหรอืฝึกอบรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และประสงคจ์ะขอต าแหน่ง
ทางวชิาการก็ให้เสนอขอก่อนวนัที่ได้รบัอนุมตัใิห้ไปศกึษาหรอืฝึกอบรม และต้องเป็นการขอต าแหน่ง
โดยวธิปีกตเิท่านัน้ 

๔
๖ 
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