
 

 

 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  

     พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 โดยท่ีเป นการสมควรกําหนดหลักเกณฑและว ิธ ีการพิจารณาแตงตั้งบ ุคคลใหด ํารงต ําแหนง                       

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน                 

ใหมีความเหมาะสม เปนชองทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศใหมีความหลากหลาย

เพ่ิมข้ึนสอดคลองกับความหลากหลายของศาสตรท้ังปวง รวมท้ังครอบคลุมผลงานท่ีคณาจารยไดนําความรูความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใชในการแกปญหาและพัฒนาประเทศ ชุมชน หรือสังคม โดยเนนการนําไปใช

จริงท่ีสามารถประเมินผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได ตลอดจนเรงรัดใหมหาวิทยาลัยขอนแกนกาวสูความเปน

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) มาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน             

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการ

ประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการ

ประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 

 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

แตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 ขอ  ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป 

 ขอ  ๓  ใหยกเลิก 

 (๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอน        

ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  

 (๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอน       

ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 (๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอน       

ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดอื่นใดซึ่งกําหนดไวแลว ที่ขัดหรือแยงกับ        

ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 



๒ 
 
 ขอ  ๔ ในขอบังคับนี้  

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

 “สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีคณาจารยประจาํสังกัด 

 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “ก.พ.อ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 “ก.พ.ว.” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน              

 “คณะกรรมการประจําสวนงาน” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะ หรือวิทยาลัย หรือ                

สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีคณาจารยประจําสังกัด    

 “คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน

ทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ     

 “คณาจารยประจํา” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการกลุมคณาจารยประจํา               

 “ตําแหนงทางว ิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย  

 ขอ  ๕ การดําเนินการเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบตําแหนงทางวิชาการ 

ทุกข้ันตอนตามขอบังคับนี้ใหกระทําโดยวิธีลับ 

 ขอ  ๖ การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํา                

ใหขอผานสวนงาน โดยคณะกรรมการประจําสวนงานตองตรวจสอบแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ภาระงานสอน ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือผูขอเทียบตําแหนงทางวิชาการใหถูกตองครบถวน

สมบูรณตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด กอนนําเสนอตอมหาวิทยาลัย ก.พ.ว. และสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา 

 การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและเทียบเคียงสาขาวิชา              

ที่เคยกําหนดหรือเคยไดรับการแตงตั้งไปแลว เพื่อใหสอดคลองกับพัฒนาการทางวิชาการในสาขาวิชาตาง ๆ                     

และสะทอนความเชี่ยวชาญของผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการอยางแทจริง ใหมหาวิทยาลัยเสนอเหตุผล            

ความจําเปนให ก.พ.ว. และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

 กรณีที่มีคณาจารยประจําสังกัดหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งหรือมอบหมาย              

ใหคณะกรรมการชุดหนึ่งทําหนาท่ีแทนคณะกรรมการประจําสวนงานตามขอบังคับนี ้

 ขอ  ๗ คาใชจายและคาตอบแทนในการดําเนินการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ             

การเทียบตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ทั ้งนี้ คาใชจายเก่ียวกับ                 

การประเมินผลการสอนใหเบิกจายจากเงินรายไดของสวนงาน 



๓ 
 
 ขอ  ๘  การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ใหพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาการ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย 

 ขอ  ๙  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ ใหแตงตั้งไดไมกอนวันท่ี              

สภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหถือวันท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานการขอกําหนดตําแหนง               

ทางวิชาการของสวนงานหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่องตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด เปนวันที่สภามหาวิทยาลัย                

ไดรับเรื่อง  

ขอ ๑๐  การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ หรือมหาวิทยาลัยยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไว

เปนการเฉพาะสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ใหอยูในดุลพินิจของ ก.พ.ว. กําหนด  

ขอ ๑๑  ให ก.พ.ว. ตามขอ ๘ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและ

วิธีการแตงตั ้งและถอดถอนผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา               

พ.ศ. ๒๕๖๕ เปน ก.พ.ว. ตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๑๒ ใหนําขอ ๙ และขอ ๑๑ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและ

วิธีการแตงตั ้งและถอดถอนผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา               

พ.ศ. ๒๕๖๕ มาใชบังคับตามขอบังคับนี้ดวย 

 ขอ ๑๓  ก.พ.ว. มีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 

 (๑)  พิจารณาคุณสมบัติ ภาระงานสอน ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการในการแตงตั้งหรือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการทั่วไปและผูดํารงตําแหนงทางวิชาการเฉพาะ

ดาน ท้ัง ๕ ดาน และการเทียบตําแหนงทางวิชาการ  

 (๒)  เสนอผลการพิจารณาและการเทียบตําแหนงทางวิชาการตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 (๓)  พิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย 

 (๔)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการหรือแนวปฏิบัติเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ โดยใหจัดทําเปน

ประกาศมหาวิทยาลัย หรือมติ ก.พ.ว. 

 (๕)  พิจารณาและแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 (๖)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ เพ่ือชวยเหลืองานของ ก.พ.ว. ไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

 (๗)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ขอ ๑๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติให

เปนไปตามขอบังคับนี้ หากมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเสนอ ก.พ.ว. เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด           

และคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นใหถือเปนท่ีสุด 



๔ 
 

หมวด ๑ 

การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ัวไป 

 

ขอ ๑๕ การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ใหพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาการ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย 

การพิจารณาแตงตั้งในวรรคหนึ ่งกระทําได ๒ วิธ ี ค ือ การแตงตั้งโดยวิธ ีปกติ และการแตงตั้ง               

โดยวิธีพิเศษ 

 ขอ ๑๖ การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติ ใหดําเนินการดังนี้

 ๑๖.๑  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

  ๑๖.๑.๑  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ผูขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการตองดํารงตําแหนงอาจารย และทําการสอนมาแลวไมนอยกวา ๖ ป  หรือ 

 ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ผูขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการตองดํารงตําแหนงอาจารย และทําการสอนมาแลวไมนอยกวา ๔ ป  หรือ 

 ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ผูขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการตองดํารงตําแหนงอาจารย และทําการสอนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และพนระยะเวลาทดลองการ

ปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ในกรณีท่ีผู ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเคยไดรับแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยรับรอง และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบคาไดไมนอย

กวา ๓ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานดานวิชาชีพที่ใชความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอ

กําหนดตําแหนงมาแลว อาจนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอนหรือปฏิบัติงานดาน

วิชาชีพนั้นมารวมคํานวณเวลาในการสอนให ๓ ใน ๔ สวนของเวลาท่ีทําการสอน    

 ในกรณีที่อาจารยผูใดไดรับวุฒิเพิ่ม ใหนับระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง

อาจารยกอนไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยหลังจากไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกันเพื่อขอ

แตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 ๑๖.๑.๒ ผลการสอน ตองประเมินคุณภาพการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ี

ครอบคลุมขอมูลท่ีจําเปนทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะความสามารถในการถายทอดความรูเพ่ือชวยใหผูเรียนไดเกิดการ

เรียนรูและสามารถประเมินการเรียนรูไดผลถูกตองที่สุด และสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ังใน

ระดับผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย 

 ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ท่ีกําหนดไว

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบคาไดไมนอยกวา ๓ หนวยกิตระบบทวิภาค และมีความชํานาญในการสอน 
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จะตองเสนอเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนสําหรับกรณีท่ีผู ขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาท่ีมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสาร

หลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนในหลายวิชาหรือหลายหัวขอท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปน

ผูสอน ซ่ึงเทียบคาไดไมนอยกวา ๓ หนวยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีการอางอิง

แหลงท่ีมาและไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ๑๖.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย 

  กลุม ๑  งานวิจัย 

กลุม ๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

๒.๑  ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

๒.๒  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

๒.๓  ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

๒.๔  กรณีศึกษา (case study)  

๒.๕  งานแปล 

๒.๖  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

๒.๗  ผลงานสรางสรรคดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒.๘  ผลงานสรางสรรคดานสนุทรียะ  ศิลปะ 

๒.๙  สิทธิบัตร 

๒.๑๐  ซอฟตแวร 

๒.๑๑  ผลงานรับใชทองถ่ินและสังคม 

๒.๑๒  ผลงานนวัตกรรม 

กลุม ๓   

๓.๑  ตํารา 

  ๓.๒  หนังสือ 

  ๓.๓  บทความทางวิชาการ 

คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายของขอบังคับนี้ ท่ีนอกเหนือตามขอบังคับนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ     

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ผลงานทางวิชาการที่นํามาใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดนั้นตองเปนงาน     

ที่จัดทําขึ้นโดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญหรือเกี่ยวของสัมพันธกับสาขาวิชา        

ท่ีเชี่ยวชาญ  
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 ๑๖.๑.๔ การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ัวไป ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงาน

ท่ีมีคุณภาพระดับ B และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

 (๑) งานวิจัย ๒ เรื่อง  หรือ 

   (๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ  

        หรือ 

   (๓) งานวิจัย ๑ เรื่อง  และตําราหรือหนังสือ  ๑  เลม 

   โดยท่ีงานวิจัยตาม (๑) - (๓) อยางนอย ๑ เรื่อง ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอง

เปนผูประพันธอันดับแรก (first author) หรือผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) ท้ังนี ้ตามลักษณะ

การมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย  

 สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร และ

มนุษยศาสตรนั้น ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีไดรับการประเมินให

มีคุณภาพระดับ B หรือบทความทางวิชาการที่ไดรับการประเมินใหมีคุณภาพระดับ A แทน งานวิจัยตาม         

(๒) - (๓) ไดโดยท่ีผลงานอยางนอย ๑ เรื่อง ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก   

(first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

ขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย  

 การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ท่ีทําเปนสวนหนึ ่งของการศึกษาเพ่ือรับปร ิญญา 

ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการ ตามขอนี้จะกระทํา

มิได เวนแตผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดแสดงหลักฐานวาไดทําการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลตอจาก

เรื ่องเดิมจนปรากฏความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะผลการศึกษา             

หรือวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเทานั้น 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑและวิธีการ   

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย กรณีการเผยแพรตําราหรือหนังสือไมตองแสดง

หลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั ้น ๆ หรือสาขาวิชา            

ท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน  

 ๑๖.๑.๕ จร ิยธรรมและจรรยาบรรณทางว ิชาการในการพิจารณาก ําหนดต ําแหนง              

ผูชวยศาสตราจารย ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้   

 (๑) ตองมีความซ่ือสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตน ไมลอกเลียน

ผลงานของผูอื่น ไมสรางขอมูลหรือขอเท็จจริงอันไมมีอยูจริง (fabrication) ไมบิดเบือนขอมูลหรือขอเท็จจริง 

(falsification) ไมนําผลงานของตนเองในเรื ่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ ่งฉบับ             

ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม รวมถึงไมคัดลอกขอความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม

อางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ 
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 (๒) ตองอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทางวิชาการของ

ตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการคนควา  

 (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ

ผูอ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน  

 (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ 

ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน   

สวนตัว หรือเพื ่อกอใหเกิดความเสียหายแกผู อื ่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอคนพบ          

โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ        

(๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

 (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใชข อมูลจากการทําการวิจัยในคนหรือสัตว             

ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจะตองยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ

สถาบันท่ีมีการดําเนินการ 

 ๑๖.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

 ๑๖.๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผู ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองดํารงตําแหนง     

ผูชวยศาสตราจารยและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

 ๑๖.๒.๒  ผลการสอน ใหนําความในขอ ๑๖.๑.๒ มาใชบังคับ แตตองมีความชํานาญพิเศษใน

การสอน 

 ๑๖.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการ  

ได ๓ วิธี ดังนี้ 

  วิธีที ่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B และ         

มีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี ้

  (๑) งานวิจัย ๒ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม หรือ 

  (๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ และตํารา

หรือหนังสือ ๑ เลม  

โดยท่ีงานวิจัย (๑) - (๒) ตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือระดับชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด และอยางนอย ๑ เรื ่อง ผู ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปน

ผ ู ประพันธ อ ันด ับแรก (first author) หร ือผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) และต ํารา                  

หรือหนังสือ อยางนอย ๑ เลม ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) 

ทั ้งนี้ ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการที ่กําหนดในขอบังคับนี้                

และเอกสารแนบทาย   

 



๘ 
 
  วิธีท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณ 

ดังตอไปนี ้

(๑)  งานวิจัย อยางนอย ๓ เรื่อง มีคุณภาพระดับ A อยางนอย ๒ เรื่อง และมีคุณภาพ 

     ระดับ B อยางนอย ๑ เรื่อง หรือ 

(๒)  งานวิจัย อยางนอย ๒ เรื่อง มีคุณภาพระดับ A และผลงานทางวิชาการใน 

     ลักษณะอ่ืน อยางนอย ๑ เรื่อง มีคุณภาพระดับ B 

โดยท่ีงานวิจัย (๑) - (๒) ตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือระดับชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด และอยางนอย ๒ เรื่อง ท่ีมีคุณภาพระดับ A ผูขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) หรือผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) ทั้งนี้ 

ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธ ีการที ่กําหนดในขอบังคับนี ้และ

เอกสารแนบทาย    

 สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร วิธีท่ี ๒ นั้น ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจใชตําราหรือหนังสืออยางนอย ๒ เลม ท่ีมีคุณภาพ

ระดับ A ซ่ึงผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) และอยางนอย ๑ เลม 

ท่ีมีคุณภาพระดับ B แทนผลงานตาม (๑) - (๒) ได ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ      

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย  

การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที ่ทําเปนสวนหนึ ่งของการศึกษาเพื ่อรับปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการ ตามขอนี้จะกระทํา

มิได เวนแตผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดแสดงหลักฐานวาไดทําการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลตอจาก

เรื่องเดิมจนปรากฏความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือ

วิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเทานั้น         

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองเปนผลงานหลังจากที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เวนแตกรณีที่ใชผลงานทางวิชาการกอนการไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง    

ผูชวยศาสตราจารย ผลงานนั้นตองไดรับการเผยแพรไมเกิน ๕ ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย และนํามาใชไดไมเกินจํานวน ๑ ใน ๓ ของผลงานท่ีนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง โดยมีผล

การประเมินคุณภาพของผลงานใหมหลังจากท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยที่ผานเกณฑ 

จํานวนอยางนอย ๒ เรื่องดวย 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑและวิธีการ  

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย กรณีการเผยแพรตําราหรือหนังสือไมตองแสดง

หลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั ้น ๆ หรือสาขาวิชา            

ท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน  



๙ 
 

ในกรณีท่ีผู ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน     

ซึ่งเปนผลงานรับใชทองถิ่นและสังคมที่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่เปนเรื่องเดียวกัน แตดําเนินการคนละพื้นท่ี 

หากเปนการดําเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพื้นที่จากพื้นที่เดียวไปสูหลายพื้นที่ใหครอบคลุมกวางขึ้น โดยมี

ตัวแปรที่แตกตางกัน กอใหเกิดกลไกใหม มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาตอยอดซึ่งตองไมใชงาน

เดียวกันและซ้ําซอนกัน ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจสามารถนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ได โดยอนุโลม 

วิธีท่ี ๓ สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที ่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกําหนด           

ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี ้

(๑) งานวิจัย อยางนอย ๑๐ เรื่อง ที่ไดรับการเผยแพรในวารสารที่อยูในฐานขอมูล 

Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดย

อยางนอย ๕ เรื ่อง ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) หรือเปน

ผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) และ 

(๒) มีงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) อยางนอย 

๕๐๐ รายการ โดยไมนับงานวิจัยท่ีอางอิงตนเอง และ 

(๓) มีคา life-time h-index (Scopus) ไมนอยกวา ๘ และ 

(๔) เปนหัวหนาโครงการวิจัย (principal investigator) ที ่ไดรับทุนจากแหลงทุน

ภายนอกสถาบัน ตามจํานวนเงินท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย ตามจํานวนเงิน   

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด อยางนอย ๕ โครงการ (life-time) 

สําหร ับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาว ิชาทางบร ิหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ตามท่ี ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกําหนด ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอง

เสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) งานวิจัย อยางนอย ๕ เรื ่อง ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารที่อยูในฐานขอมูล 

Scopus หลังจากที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยอยางนอย ๓ เรื่อง ผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) หรือเปนผูประพันธบรรณกิจ (corresponding 

author) และ 

(๒) มีงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) อยางนอย ๑๕๐ 

รายการ โดยไมนับงานวิจัยท่ีอางอิงตนเอง และ 

(๓) มีคา life-time h-index (Scopus) ไมนอยกวา ๔ และ 

(๔) เปนหัวหนาโครงการวิจัย (principal investigator) ที ่ไดรับทุนจากแหลงทุน

ภายนอกสถาบัน ตามจํานวนเงินที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย ตามจํานวนเงิน   

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด อยางนอย ๕ โครงการ (life-time) 



๑๐ 
 

ทั้งนี้ หาก ก.พ.ว. พิจารณาเห็นวาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนไป

ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๖.๑.๕ และผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑที ่กําหนดแลว ใหนําเสนอ           

ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน

ทางวิชาการ 

๑๖.๒.๔ จร ิยธรรมและจรรยาบรรณทางว ิชาการในการพิจารณาก ําหนดต ําแหนง                      

รองศาสตราจารยตองเปนไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๖.๑.๕ 

   ทั้งนี้ กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย โดยวิธีท่ี ๑                   

หาก ก.พ.ว. ไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมีผลงานทางวิชาการที่ใชเสนอขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการในครั้งนี้ มีคุณภาพและปริมาณผานตามเกณฑการตัดสินรองศาสตราจารย โดยวิธีที่ ๒               

ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ก.พ.ว. อาจพิจารณาใชดุลพินิจตัดสินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการใหผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยวิธีท่ี ๒ ได  

 ๑๖.๓ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย     

 ๑๖.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผู ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองดํารงตําแหนง        

รองศาสตราจารย และปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

 ๑๖.๓.๒  ผลการสอน  ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง

ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 ๑๖.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการได 

๓ วิธี ดังนี้ 

  วิธีที ่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A และ          

มีปริมาณ ดังตอไปนี ้

(๑)  งานวิจัย อยางนอย ๕ เรื ่อง ตองไดรับการเผยแพรตองไดรับการเผยแพรใน

วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด และตําราหรือหนังสืออยางนอย ๑ เลม 

หรือ 

(๒)  งานวิจัย อยางนอย ๑ เรื่อง ตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีตองไดรับการเผยแพร

ในระดับนานาชาตติามท่ี ก.พ.อ. กําหนด รวมกันท้ังหมด อยางนอย ๕ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ อยางนอย ๑ เลม 

  โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อยางนอย ๒ เรื่องผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอง

เปนผูประพันธอันดับแรก (first author) หรือผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) และตําราหรือ

หนังสือ อยางนอย ๑ เลม ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) ทั้งนี้ 

ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการที ่กําหนด ในขอบังคับนี ้และ

เอกสารแนบทาย      



๑๑ 
 
  วิธีท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณ 

ดังตอไปนี ้

(๑)  งานวิจัย อยางนอย ๕ เรื่อง ตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด ท่ีมีคุณภาพระดับ A+ อยางนอย ๒ เรื่อง และมีคุณภาพระดับ 

A อยางนอย ๓ เรื่อง  หรือ 

(๒)  งานวิจัย อยางนอย ๑ เรื่อง ตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ท่ีตองไดการเผยแพรใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด รวมกันทั้งหมด อยางนอย ๕ เรื่อง โดยที่ผลงานทางวิชาการ อยางนอย     

๒ เรื่อง ตองมีคุณภาพระดับ A+ และอีกอยางนอย ๓ เรื่อง มีคุณภาพระดับ A  หรือ 

(๓)  งานวิจัย อยางนอย ๑๐ เรื่อง ตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด ท่ีมีคุณภาพระดับ A 

โดยท่ีผลงานตาม (๑) - (๒) อยางนอย ๒ เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A+ และอยางนอย 

๑ เรื่อง ท่ีมีคุณภาพระดับ A ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) หรือ

ผู ป ร ะ พ ั น ธ บ ร ร ณ กิ จ  ( corresponding author)  ส ํ า ห รั บ ผ ล ง า น ต า ม  ( ๓ )  อ ย า ง น  อ ย  ๖  เ รื่ อ ง                                 

ท่ีมีคุณภาพระดับ A  ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) หรือ

ผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) ท้ังนี้ ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ                

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย   

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรนั้น ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการได ดังนี้ 

  วิธ ีที ่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานที ่มีคุณภาพระดับ A และ           

มีปริมาณ ดังตอไปนี ้

(๑) งานวิจัย อยางนอย ๒ เรื่อง ตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือระดับชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด และตําราหรือหนังสืออยางนอย ๒ เลม  หรือ 

(๒) งานวิจัย อยางนอย ๑ เรื ่อง ตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือระดับชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื ่น รวมกันทั ้งหมด       

อยางนอย ๒ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ อยางนอย ๒ เลม  

 โดยท่ีผลงานตาม (๑) - (๒) อยางนอย ๒ เรื่อง ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอง

เปนผูประพันธอันดับแรก (first author) หรือผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) และตําราหรือ

หนังสืออยางนอย ๑ เลม ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) ทั้งนี้ 

ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธ ีการที ่กําหนดในขอบังคับนี ้และ

เอกสารแนบทาย   



๑๒ 
 

วิธีท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานท่ีมีคุณภาพระดับ A+ และมี

ปริมาณดังตอไปนี้ 

(๑) งานวิจัย อยางนอย ๓ เรื่อง ตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือระดับชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือ  

(๒) งานวิจัย อยางนอย ๑ เรื่อง ตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือระดับชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนดและผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนรวมกันท้ังหมด อยางนอย ๓ เรื่อง หรือ 

(๓) ตําราหรือหนังสือ อยางนอย ๓ เลม  

โดยท่ีผลงานตาม (๑) - (๒) อยางนอย ๓ เรื่อง ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอง

เปนผูประพันธอันดับแรก (first author) หรือผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) สําหรับตําราหรือหนงัสือ 

ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมี  สวนรวมใน

ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย   

 การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการ ตามขอนี้จะกระทํา

มิได เวนแตผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดแสดงหลักฐานวาไดทําการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลตอจาก

เรื่องเดิมจนปรากฏความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือ

วิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเทานั้น  

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองเปนผลงานหลังจากที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงรองศาสตราจารย เวนแตกรณีที่ใชผลงานทางวิชาการกอนการไดรับการแตงตั ้งใหดํารงตําแหนง        

รองศาสตราจารย ผลงานนั้นตองไดรับการเผยแพรไมเกิน ๕ ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง                

รองศาสตราจารย และนํามาใชไดไมเกินจํานวน ๑ ใน ๓ ของผลงานท่ีนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง                

โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหมหลังจากที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย              

ท่ีผานเกณฑ จํานวนอยางนอย ๒ เรื่องดวย 

 ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย กรณีการเผยแพรตําราหรือหนังสือไมตองแสดง

หลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั ้น ๆ หรือสาขาวิชา            

ท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน  

  ในกรณีท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

ซึ่งเปนผลงานรับใชทองถิ่นและสังคมที่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่เปนเรื่องเดียวกัน แตดําเนินการคนละพื้นท่ี 

หากเปนการดําเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพื้นที่จากพื้นที่เดียวไปสูหลายพื้นที่ใหครอบคลุมกวางขึ้น โดยมี

ตัวแปรที่แตกตางกัน กอใหเกิดกลไกใหม มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาตอยอดซึ่งตองไมใชงาน

เดียวกันและซอนกัน ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจสามารถนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 

โดยอนุโลม 



๑๓ 
 
   วิธีท่ี ๓ สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกําหนด ผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการตองเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี ้

  (๑)  งานวิจัย อยางนอย ๑๐ เรื่อง ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล 

Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที ่ไดร ับการแตงตั ้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย        

โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) หรือเปนผูประพันธบรรณกิจ 

(corresponding author) และ  

 (๒)  มีงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) อยางนอย 

๑,๐๐๐ รายการ โดยไมนับงานวิจัยท่ีอางอิงตนเอง และ      

 (๓)  มีคา life-time h-index (Scopus) ไมนอยกวา ๑๘ และ  

 (๔)  เปนหัวหนาโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ไดรับทุนจากแหลงทุน

ภายนอกสถาบัน ตามจํานวนเงินที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย ตามจํานวนเงิน   

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด อยางนอย ๑๐ โครงการ (life-time)     

 สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ตามท่ี ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกําหนด ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอง

เสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้        

(๑) งานวิจัย อยางนอย ๑๐ เรื่อง ที่ไดรับการเผยแพรในวารสารที่อยูในฐานขอมูล 

Scopus หลังจากที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนรองศาสตราจารย โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) หรือเปนผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) และ 

(๒) มีงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) ซ่ึงไม นับ

งานวิจัยท่ีอางอิงตนเอง ดังตอไปนี้ 

- สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ อยางนอย ๕๐๐ รายการ 

- สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร อยางนอย ๒๐๐ รายการ 

     และ 

(๓)  มีคา life-time h-index (Scopus) ไมนอยกวา ๘ และ 

(๔) เปนหัวหนาโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ไดรับทุนจากแหลงทุน

ภายนอกสถาบัน ตามจํานวนเงินท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย ตามจํานวนเงินท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด อยางนอย ๑๐ โครงการ (life-time) 

   ทั้งนี้ หาก ก.พ.ว. พิจารณาเห็นวาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนไป

ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๖.๑.๕ และผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดแลวใหนําเสนอตอ       

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทาง

วิชาการ      



๑๔ 
 
 ๑๖.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหนง ศาสตราจารย 

ตองเปนไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๖.๑.๕ 

ท้ังนี้ กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางว ิชาการเป นศาสตราจารย โดยวิธ ีท ี ่  ๑            

หาก ก.พ.ว. ไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการกําหนดมีผลงานทางวิชาการที่ใชเสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการในครั้งนี้ มีคุณภาพและปริมาณผานตามเกณฑการตัดสินศาสตราจารย โดยวิธีท่ี ๒ 

ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ก.พ.ว. อาจพิจารณาใชดุลพินิจตัดสินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการใหผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยวิธีท่ี ๒ ได 

ขอ ๑๗  วิธีการแตงตัง้คณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยวิธีปกติใหดําเนินการ ดังนี้ 

๑๗.๑  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 

 ๑๗.๑.๑  การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบตําแหนงทางวิชาการของ

คณาจารยประจํา ใหสวนงานเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ โดยคณะกรรมการประจําสวนงานตอง

ตรวจสอบแบบคําขอการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ กลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ภาระงานสอน 

ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการรวมท้ังตรวจสอบการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือผูขอเทียบตําแหนงทางวิชาการใหถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวทิยาลยักําหนด กอนนําเสนอมหาวิทยาลัย และ ก.พ.ว. พิจารณา 

๑๗.๑.๒  ให ก.พ.ว. ประเมินผลการสอนโดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

ไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๑๗.๑.๓  ให ก.พ.ว. แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที ่ประเมินผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 

(๑)  ประธานกรรมการ ซึ ่งต องแตงตั ้งจาก ก.พ.ว. ตามขอ ๘ ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ถึง ๕ คน  

การแตงตั้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิเพื ่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใหคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัย

กําหนดได สําหรับสาขาวิชาที่เสนอขอหรือมีสาขาวิชาใกลเคียงที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวของกับผลงาน      

ที่เสนอขอหรือกรณีผลงานที่เสนอขอเปนแบบสหสาขาวิชาหรือบูรณาการขามสาขาวิชา ก.พ.ว. สามารถแตงตั้ง

กรรมการผู ทรงคุณวุฒ ิที ่มาจากหลาย ๆ สาขาวิชาได โดยกรรมการผู ทรงคุณว ุฒิต องไมใช บ ุคลากร                     

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุผล

หรือความจําเปนที่ไมสามารถแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒจิากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดังกลาวได ใหขอความ

เห็นชอบจาก ก.พ.ว. 



๑๕ 
 
 ในกรณีท่ีผู ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเสนอผลงานรับใชทองถิ ่นและสังคม 

ก.พ.ว. อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผูที่ปฏิบัติงานรวมกับชุมชนที่มีความรูหรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวของ

กับสาขาวิชาหนาท่ีเสนอขอทําหนาท่ีเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งเพ่ิมเติมไดไมเกิน ๒ คน  

 การพิจารณาผลงานทางวิชาการกําหนดใหต องม ีการประชุมคณะกรรมการ

ผู ทรงคุณวุฒิ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมน อยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั ้งหมด                 

ในการประชุมตองสรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการทั้งรายชิ้นและในภาพรวม และเกณฑการตัดสินของท่ี

ประชุมใหถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการดังกลาว ใหสามารถประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส                 

ซึ่งผูเขารวมประชุมทั้งหมดไมไดอยูในสถานที่เดียวกัน แตสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น

ระหวางกันได และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกข้ันตอน 

 ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สําหรับ

ตําแหนงผู ชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย หากผลการประเมินเปนเอกฉันทหรือมีเสียงขางมาก          

วาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดนั้น ก.พ.ว. อาจพิจารณายกเวนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยใหถือเอาผลการ

ประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิได  

ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปนตองแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีเคยเปนบุคลากรในสังกัด

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ใหแตงตั้งไดไมเกิน ๑ คน และแจงรายละเอียดเหตุผลความจําเปนให ก.พ.ว.ทราบ  

ทั้งนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง 

มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ

ทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๑๗.๑.๔ เม่ือ ก.พ.ว. พิจารณาความเห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ตามขอ ๑๗.๑.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งตองระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการที่แสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญของผูขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการดวย 

 ๑๗.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

 ๑๗.๒.๑ ใหนําความในขอ ๑๗.๑.๑ และขอ ๑๗.๑.๓ มาใชบังคับในการแตงตั้งตามขอนี้ดวย ทั้งนี้ 

ไมตองมีการประเมินผลการสอน และตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ โดยมีกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด  

   ๑๗.๒.๒ เม่ือ ก.พ.ว. พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลวใหนําเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

๑๗.๒.๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลว ใหอธิการบดีเสนอเรื่องตอไปเพื่อนําความ

ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ 



๑๖ 
 
 ขอ ๑๘  การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ 

   มหาวิทยาลัยอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ซ่ึงมี

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นได เชน   

การเสนอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนง  

รองศาสตราจารย หรือการเสนอแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยท่ีผูนั้นมิไดดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอนหรือการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกตางจาก

สาขาวิชาท่ีดํารงตําแหนงอยู   

 การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑๘.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ 

   ให  เสนอผลงานทางว ิชาการและให ด ําเน ินการตามว ิธ ีการเช นเด ียวก ับการแต ง ต้ัง               

ผูชวยศาสตราจารยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย ๓ คน 

พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนน

เสียงเปนเอกฉันท ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพอยูในระดับ B  

 ๑๘.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ 

   ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที่ ๑ เทานั้น และใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับ

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน

อยางนอย ๓ คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของ          

ท่ีประชุมตองไดรับคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพอยูในระดับ A 

 ๑๘.๓ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ 

   ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที่ ๑ เทานั้น และใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับ

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน

อยางนอย ๓ คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของ          

ท่ีประชุมตองไดรับคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพอยูในระดับ A+ 

 ขอ ๑๙  แบบคําขอการรับพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการทั ่วไป (แบบ ก.พ.ว. มข. ๐๓)             

แบบเสนอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการทั่วไปโดยผูบังคับบัญชา (แบบ ก.พ.ว. มข. ๐๔) แบบแสดง

หลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ แนวทางการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการ

เผยแพรและผลงานทางว ิชาการท่ีจ ําแนกตามระดับค ุณภาพให เป นไปตามมหาว ิทยาล ัยก ําหนดใน

เอกสารแนบทายของขอบังคับนี้ และอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๒๐  กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับตําแหนงเดียวกัน

หรือระดับตํ่ากวาตําแหนงที่ไดเคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิม    

ท่ีเคยเสนอเพ่ือพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการมากอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 



๑๗ 
 
ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจะตองดําเนินการภายใน ๕ ป นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติกําหนด

หรือไมกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการคนเดิมหรือผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการคนใหม ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิม แตละเรื่อง

ท่ีผานการพิจารณามาแลวนั ้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั ้นใหมอีก เวนแตคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยูในเกณฑนั้นเปนผลงานที่ลาสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืน   

ท่ีจะไมใชผลการพิจารณานั้นอีกตอไป ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองระบุเหตุผลทางวิชาการโดย

ชัดแจงดวย 

 กรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไมอยูในเกณฑ หากมีขอพิสูจนภายหลังวาผลงานนั้นไดถูก

นําไปใชประโยชนหรือถูกอางอิงอยางแพรหลาย หรือในกรณีผลงานรับใชทองถ่ินและสังคมหากพิสูจนภายหลังได

วากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษชัดหรือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องคกร

ภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนได หรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ระดับจังหวัดหรือประเทศ           

ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสามารถนําผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในครั้ง

ใหมได โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 

  

หมวด ๒ 

การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเฉพาะดาน 

   

 ขอ ๒๑  นอกจากการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทั่วไปตามขอบังคับนี้แลวผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเฉพาะดาน ดานหนึ่ง    

ดานใดใน ๕ ดาน ดังตอไปนี้ 

  ๑)  ดานรับใชทองถ่ินและสังคม    

  ๒)  ดานสรางสรรคสุนทรียะ ศิลปะ    

  ๓)  ดานการสอน       

  ๔)  ดานนวัตกรรม       

  ๕)  ดานศาสนา   

ขอ ๒๒  ใหนําขอ ๑๕ ขอ ๑๖ เฉพาะ ๑๖.๑  ๑๖.๑.๑  ๑๖.๑.๒  ๑๖.๑.๕  ๑๖.๒  ๑๖.๒.๑ ๑๖.๒.๒  

๑๖.๒.๔  ๑๖.๓  ๑๖.๓.๑  ๑๖.๓.๒ และ ๑๖.๓.๔ มาใชบังคับแกการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตาม    

หมวดนี้ดวย 

ในกรณีท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการดานการสอนและดานศาสนา ผูนั้น

ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไมเคยถูกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ              

ชี้มูลความผิด 



๑๘ 
 

ในกรณีท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการดานนวัตกรรม สําหรับตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(ก) เปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางและพัฒนาบุคลากร (นักเรียน/นักศึกษาระดับตาง ๆ นักวิจัย 

บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือภาคประชาสังคม) ผานการเปนผูดูแลปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ 

หรือดุษฎีนิพนธ หรือการนําบุคลากรเขาไปมีสวนรวมหลักในโครงการวิจัย มีสวนรวมหรือเปนผูมีบทบาทสําคัญ

ในการเชื่อมโยงรับโจทยจากผูใชประโยชน และ 

(ข) เปนผูถายทอดองคความรูสูผูใชประโยชน และเปนผูมีบทบาทสําคัญในคณะทํางานในการผลักดัน

การนําผลงานนวัตกรรมไปใชประโยชน  โดยมีหลักฐานประกอบ 

สําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(ก) ใหนําความในวรรคสาม (ก) มาใชบังคับดวย และ     

   (ข) เปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางทีมงาน/เครือขายรวมกับภายในหรือภายนอกองคกร อาทิ 

ระหวางมหาวิทยาลัย ระหวางองคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน เปนผูนําทีมในการถายทอดองคความรูสูผูใชประโยชน 

และเปนผูนําโครงการในการผลักดันการนําผลงานนวัตกรรมไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานประกอบ 

สําหรับตําแหนงศาสตราจารย ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(ก) ใหนําความในวรรคสาม (ก) มาใชบังคับดวย และ 

(ข) เปนผู น ําในการสรางทีมงาน/เครือขายรวมกับภายในหรือภายนอกองคกร อาทิ ระหวาง

มหาวิทยาลัย ระหวางองคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน เปนผู นําทีมในการถายทอดองคความรูสูผูใชประโยชน              

และเปนผูนําแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ ในการผลักดันการนําผลงานนวัตกรรมไปใชประโยชนในระดับท่ีมี

ผลกระทบในวงกวาง 

  ขอ ๒๓ กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานรับใชทองถิ่นและสังคม  

   ๒๓.๑  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองประกอบดวยผลงาน อยางนอย ๑ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ B 

และไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปน

ผูประพันธอันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย  

 ๒๓.๒ ตําแหนงรองศาสตราจารย ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการได    

๒ วิธี ดังนี้  

  วิธีท่ี ๑  ผลงาน อยางนอย ๒ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ B หรือ 

  วิธีท่ี ๒  ผลงาน อยางนอย ๑ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A 

ผลงานตามวิธีท่ี ๑ และวิธีท่ี ๒ ตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีสวนรวมใน

ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย 

   



๑๙ 
 

๒๓.๓ ตําแหนงศาสตราจารย ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธีดังนี้ 

วิธีท่ี ๑  ผลงาน อยางนอย ๒ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A หรือ 

วิธีท่ี ๒  ผลงาน อยางนอย ๑ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A+ 

ผลงานตามวิธีท่ี ๑ และวิธีท่ี ๒ ตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีสวนรวม    

ในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย   

การนําผลงานรับใชทองถิ ่นและสังคมที ่ทําเปนสวนหนึ ่งของการศึกษาเพื ่อรับปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการตามขอนี้ จะกระทํา

มิได เวนแตผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดแสดงหลักฐานวาไดพัฒนาเพิ่มเติมขยายผลตอจากเรื่องเดิมจน

ปรากฏความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเทานั้น 

ในกรณีท่ีผู ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื ่น ซึ่งเปน

ผลงานรับใชทองถิ ่นและสังคมที่มีเนื ้อหาสาระและรูปแบบที่เปนเรื ่องเดียวกัน แตดําเนินการคนละพื้นท่ี             

หากเปนในลักษณะที่ขยายผลเชิงพื้นที่จากพื้นที่เดียวไปสูหลายพื้นที่ใหครอบคลุมกวางขึ้น โดยมีตัวแปรท่ี

แตกตางกันกอใหเกิดกลไกใหม มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาตอยอด ซึ่งตองไมใชงานเดียวกัน 

และซํ้าซอนกัน ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจสามารถนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดโดย

อนุโลม 

ผลงานทางว ิชาการต อง เป นผลงานหล ั งจากได  ร ับการแต  งต ั ้ ง ให ด ํ ารงต ํ าแหน ง                     

ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย แลวแตกรณี และตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด พรอมแสดงหลักฐานวาการเผยแพรใหเปนตามหลักเกณฑและวิธีการที ่กําหนดในขอบังคับนี ้และ

เอกสารแนบทาย   

 ขอ ๒๔  กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

๒๔.๑  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองประกอบดวยผลงาน อยางนอย ๒ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ B 

และตองไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการตาม

เอกสารแนบทาย โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูดําเนินการหลักและมีสวนรวมในผลงานไมนอย

กวารอยละ ๗๐ 

๒๔.๒  ตําแหนงรองศาสตราจารย ตองประกอบดวยผลงาน อยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A 

อยางนอย ๒ เรื ่อง และคุณภาพระดับ B อยางนอย ๑ เรื ่อง และตองไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ       

ตามลักษณะการเผยแพรผลงานทางว ิชาการตามหลักเกณฑและว ิธ ีการที ่ก ําหนดในขอบังค ับนี ้และ

เอกสารแนบทาย อยางนอย ๑ เรื่อง โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูดําเนินการหลักและมีสวน

รวมในผลงานไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๒๔.๓  ตําแหนงศาสตราจารย ตองประกอบดวยผลงาน อยางนอย ๕ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ 

อยางนอย ๒ เรื ่องและคุณภาพระดับ A อยางนอย ๓ เรื ่อง และตองไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ       



๒๐ 
 
ตามลักษณะการเผยแพรผลงานทางว ิชาการตามหลักเกณฑและว ิธ ีการที ่ก ําหนดในขอบังค ับนี ้และ

เอกสารแนบทาย โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูดําเนินการหลักและมีสวนรวมในผลงานไมนอย

กวารอยละ ๙๐ 

การนําผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ ท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื ่อรับปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือสําเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการตามขอนี้จะกระทํามิได 

เวนแตผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดแสดงหลักฐานวาไดปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาขยายผลตอจากเรื่องเดิม 

จนปรากฏความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเทานั้น 

ผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือ

รองศาสตราจารย แลวแตกรณี และตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมแสดง

หลักฐานวาการเผยแพรใหเปนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย   

 ขอ ๒๕  กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานการสอน 

 ๒๕.๑  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองประกอบดวยผลงาน อยางนอย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ 

B และไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปน

ผูประพันธอันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย  

 ๒๕.๒  ตําแหนงรองศาสตราจารย ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการได 

๒ วิธี ดังนี้  

วิธีท่ี ๑  ผลงาน อยางนอย ๒ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ B หรือ 

วิธีท่ี ๒  ผลงาน อยางนอย ๑ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A 

  ผลงานตามวิธีท่ี ๑ และวิธีท่ี ๒ ตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีสวนรวมใน

ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย   

 ๒๕.๓  ตําแหนงศาสตราจารย ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี 

ดังนี้    

วิธีท่ี ๑  ผลงาน อยางนอย ๒ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A หรือ   

     วิธีท่ี ๒  ผลงาน อยางนอย ๑ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A+  

    ผลงานตามวิธีที ่ ๑ และวิธีที ่ ๒ ตองไดรับการเผยแพรตามตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมี

สวนรวมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย 

การนําผลงานการสอนท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือ

สําเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการตามขอนี้จะกระทํามิได เวนแตผูขอกําหนด



๒๑ 
 
ตําแหนงทางวิชาการไดแสดงหลักฐานวาไดปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลตอจากเรื่องเดิมจนปรากฏ

ความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเทานั้น  

ผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือ

รองศาสตราจารย แลวแตกรณี และตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมแสดง

หลักฐานวาการเผยแพรใหเปนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย   

 ขอ ๒๖  กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานนวัตกรรม  

๒๖.๑  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองประกอบดวยผลงาน อยางนอย ๑ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ B 

และไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปน

ผูประพันธอันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย   

๒๖.๒  ตําแหนงรองศาสตราจารย ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการได    

๒ วิธี ดังนี้ 

วิธีท่ี ๑  ผลงาน อยางนอย ๒ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ B หรือ 

วิธีท่ี ๒  ผลงาน อยางนอย ๑ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A 

  ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีสวนรวมใน

ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย                     

๒๖.๓ ตําแหนงศาสตราจารย ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี 

ดังนี้ 

วิธีท่ี ๑  ผลงาน อยางนอย ๒ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A หรือ 

วิธีท่ี ๒  ผลงาน อยางนอย ๑ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A+ 

ผลงานตามวิธีท่ี ๑ และวิธีท่ี ๒ ตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีสวนรวมใน

ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย  

การนําผลงานนวัตกรรมที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือ

สําเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการตามขอนี้จะกระทํามิไดเวนแตผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการไดแสดงหลักฐานวาไดปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลตอจากเรื่องเดิม จนปรากฏ

ความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเทานั้น 

ผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย หรือ

รองศาสตราจารย แลวแตกรณีและตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมแสดง

หลักฐานวาการเผยแพรใหเปนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับนี้และเอกสารแนบทาย 

   



๒๒ 
 

ขอ ๒๗ กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานศาสนา 

๒๗.๑  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองประกอบดวยผลงาน อยางนอย ๑ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ B 

และไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปน

ผูดําเนินการหลักและมีสวนรวมในผลงานไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๒๗.๒  ตําแหนงรองศาสตราจารย ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการได   

๒ วิธี ดังนี้ 

วิธีท่ี ๑  ผลงาน อยางนอย ๒ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ B หรือ 

วิธีท่ี ๒  ผลงาน อยางนอย ๑ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A 

ผลงานตามวิธีท่ี ๑ และวิธีท่ี ๒ ตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูดําเนินการหลักและมีสวนรวมในผลงานไมนอยกวารอยละ ๘๐  

๒๗.๓ ตําแหนงศาสตราจารย ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี 

ดังนี้ 

วิธีท่ี ๑  ผลงาน อยางนอย ๒ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A หรือ 

วิธีท่ี ๒  ผลงาน อยางนอย ๑ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A+ 

ผลงานตามวิธีท่ี ๑ และวิธีท่ี ๒ ตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนผูดําเนินการหลักและมีสวนรวมในผลงานไมนอยกวารอยละ ๘๐  

การนําผลงานศาสนาท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จ

การศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการตามขอนี้จะกระทํามิไดเวนแตผูขอกําหนดตําแหนงทาง

ว ิชาการไดแสดงหลักฐานวาไดปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาเพิ ่มเติมขยายผลตอจากเร ื ่องเดิมจนปรากฏ

ความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเทานั้น 

ผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือ

รองศาสตราจารย แลวแตกรณี และตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมแสดง

หลักฐานวาการเผยแพรใหเปนตามมหาวิทยาลัยกําหนดในเอกสารแนบทายของขอบังคับนี้  

ขอ ๒๘ วิธีการแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย                

และศาสตราจารย เฉพาะดาน ใหดําเนินการ ดังนี้ 

๒๘.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยเฉพาะดาน 

๒๘.๑.๑ การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเฉพาะดานของคณาจารยประจําใหสวนงานเสนอ

ชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ โดยคณะกรรมการประจําสวนงานตองตรวจสอบแบบคําขอการพิจารณากําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ กลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ภาระงานสอน ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ รวมทั้งตรวจสอบการเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการเฉพาะดานใหถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

กอนนําเสนอมหาวิทยาลัยและ ก.พ.ว. พิจารณา 



๒๓ 
 

๒๘.๑.๒ ให ก.พ.ว. ประเมินผลการสอนโดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการ

สอนไดตามความเหมาะสม 

๒๘.๑.๓ ให ก.พ.ว. แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ 

(๑) ประธานกรรมการ ซ ึ ่งต องแตงต ั ้งจาก ก.พ.ว. ตามขอ ๘ ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ถึง ๕ คน  

 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ใหคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกําหนดได สําหรับ

ดานที่เสนอขอ หรือจากผูมีความรูเชี่ยวชาญ และประสบการณเปนอยางสูงเกี่ยวของกับผลงานดานท่ีเสนอขอ 

เชน ผูทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผูที่ปฏิบัติงานรวมกับชุมชน ศิลปนแหงชาติ ศิลปนชั้นเยี่ยมจากงานศิลปกรรม

แหงชาติ ครู/อาจารยดีเดนแหงชาติ ผูที ่เคยสรางผลงานนวัตกรรมที่เกิดมูลคาและประโยชนทางสังคมและ

เศรษฐกิจอยางกวางขวาง ผูมีผลงานทางศาสนาที่ไดรับการเผยแพรและเปนที่ยอมรับ ในดานการปฏิบัติอยาง

กวางขวาง ทั ้งนี้ มีจํานวนไมเกินกึ ่งหนึ ่งของคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิโดยตองไมเปนบุคลากรในสังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน และตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการดังกลาว ใหสามารถประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูเขารวมประชุมทั้งหมดไมไดอยูในสถานที่เดียวกัน แตสามารถประชุมปรึกษาหารือและ

แสดงความคิดเห็นระหวางกันได และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกข้ันตอน  

 ท้ังนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพท่ีแสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิ

ในสาขาวิชานั้น การตัดสินของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 

  ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิเพื ่อทําหนาท่ี 

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหนงผู ช วยศาสตราจารย                  

และรองศาสตราจารย ที่มีผลการประเมินเปนเอกฉันทหรือมีเสียงขางมากตามเกณฑการตัดสินที่มหาวิทยาลัย

กําหนดวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดนั้น ก.พ.ว. อาจพิจารณายกเวนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิได 



๒๔ 
 
 ๒๘.๑.๔ เมื่อ ก.พ.ว. พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒๘.๑.๓ แลว

ใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

๒๘.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย เฉพาะดาน 

  ๒๘.๒.๑ ใหนําความในขอ ๒๘.๑.๑ และ ๒๘.๑.๓ มาใชบังคับแกการแตงตั้งตามขอนี้ดวยโดย

อนุโลม แตตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการดังกลาว ใหสามารถประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูเขารวมประชุมทั้งหมด

ไมได อย ู  ในสถานที ่ เด ียวกัน แตสามารถประช ุมปร ึกษาหาร ือและแสดงความคิดเห ็นระหว างก ันได                    

และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกข้ันตอน 

 ๒๘.๒.๒ เม่ือ ก.พ.ว. พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว ใหนําเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา 

 ๒๘.๒.๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลว ใหอธิการบดีเสนอเรื่องตอไปเพื่อนําความ

ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ 

 คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุตําแหนงทางวิชาการดานที่เสนอขอ พรอมทั้งระบุ

สาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เชน 

ผูชวยศาสตราจารย (ดานรับใชทองถิ่นและสังคม) สาขาวิชาปฐพีศาสตร รองศาสตราจารย (ดานการสอน) 

สาขาวิชากฎหมายมหาชน ศาสตราจารย (ดานสรางสรรคสุนทรียะ ศิลปะ) สาขาวิชาทัศนศิลป 

   ขอ ๒๙ การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ  

 มหาวิทยาลัยอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ซ่ึงมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นได 

เชน การเสนอแตงตั้งผู ชวยศาสตราจารยซึ ่งปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารง

ตําแหนงรองศาสตราจารย หรือการเสนอแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยที่ผูนั้น

มิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอนหรือการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีแตกตาง

จากสาขาวิชาท่ีดํารงตําแหนงอยู 

 ๒๙.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานรับใชทองถิ่นและสังคม ผลงานการสอน 

ผลงานนวัตกรรมและผลงานศาสนา โดยวิธีพิเศษ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

   ๒๙.๑.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ 

    ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้ง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย ๓ คน 

พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมตองไดรับ

คะแนนเสียงเปนเอกฉันท ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพอยูในระดับ B 



๒๕ 
 

๒๙.๑.๒  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ  

    ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีท่ี ๑ เทานั้น และใหดําเนินการตามวิธีการ

เชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

จํานวนอยางนอย ๓ คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของ

ท่ีประชุมตองไดรับคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพอยูในระดับ A 

   ๒๙.๑.๓  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ 

    ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีท่ี ๑ เทานั้น และใหดําเนินการตามวิธีการ

เชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้ง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

จํานวนอยางนอย ๓ คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของ

ท่ีประชุมตองไดรับคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพอยูในระดับ A+ 

 ๒๙.๒  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ โดยวิธี

พิเศษ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

            ๒๙.๒.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ ตองประกอบดวย

ผลงานอยางนอย ๒ เรื ่อง ซึ ่งมีคุณภาพระดับ A และตองไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ           

ตามลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบทาย โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปน

เจาของ และเปนผูดําเนินการเองท้ังหมด 

 ๒๙.๒.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ ตองประกอบดวยผลงาน

อยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ อยางนอย ๒ เรื่อง และคุณภาพระดับ A   อยางนอย ๑ เรื่อง ซึ่งตอง

ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบทาย        

อยางนอย ๒ เรื่อง โดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนเจาของและเปนผูดําเนินการเองท้ังหมด 

 ๒๙.๒.๓ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ ตองประกอบดวยผลงาน   

อยางนอย ๕ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพระดับ A+ และตองไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบทายโดยผู ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนเจาของและเปน

ผูดําเนินการเองท้ังหมด 

  ๒๙.๒.๔ การพิจารณาผลงานทางวิชาการตามขอ ๒๙.๒.๑ - ๒๙.๒.๓ ใหแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย ๓ คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

การตัดสินของท่ีประชุมตองไดรับคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 ขอ ๓๐ แบบคําขอพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการเฉพาะดาน (แบบ ก.พ.ว. มข.๐๖)               

แบบเสนอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเฉพาะดานโดยผูบังคับบัญชา (แบบ ก.พ.ว. มข.๐๗)            

แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 



๒๖ 
 
ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพใหเปนไปตามมหาวิทยาลัยกําหนดใน

เอกสารแนบทายของขอบังคับนี้ และอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ขอ ๓๑ กรณีที่การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับตําแหนงเดยีวกัน 

หรือระดับท่ีตํ่ากวาตําแหนงท่ีไดเคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมท่ี

เคยเสนอเพื่อพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการมากอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 

ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจะตองดําเนินการภายใน ๕ ป นับตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติกําหนด

หรือไมกําหนดตําแหนงวิชาการ ท้ังนี้ ไมวาโดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการคนเดิมหรือผูขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการคนใหม ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละเรื่องท่ีผานการ

พิจารณามาแลวนั้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก เวนแตคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา

ผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยูในเกณฑนั้นเปนผลงานที่ลาสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที ่จะไมใชการ

พิจารณานั้นอีกตอไป ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจงดวย 

 กรณีท่ีผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไมอยูในเกณฑ หากมีขอพิสูจนภายหลังวา ผลงานนั้นไดถูก

นําไปใชประโยชนหรือถูกอางอิงอยางแพรหลาย หรือในกรณีผลงานรับใชทองถ่ินและสังคมหากพิสูจนภายหลังได

วากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอยางเปนท่ีประจักษชัด หรือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องคกร

ภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนได หรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ระดับจังหวัด หรือประเทศ ผูขอ

กําหนดตาํแหนงทางวิชาการสามารถนําผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในครั้งใหมได 

โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จะตองพิจารณาผลงานทางวิชาการใหมอีกครั้งหนึ่ง 
 

             หมวด ๓ 

การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

 

  ข อ ๓๒ กรณีท ี ่ผลการพิจารณาค ุณภาพของผลงานทางว ิชาการไม อย ู  ในเกณฑท ี ่ก ําหนด                     

ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได โดยใหคณะกรรมการประจําสวนงาน

พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอตอมหาวิทยาลัย ก.พ.ว. และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกิน ๒ ครั้ง โดยแสดงเหตุผล

ทางวิชาการสนับสนุนและการขอทบทวนดังกลาวแตละครั้งใหยื่นเรื่องไดท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการของสวนงานภายใน ๙๐ วันนับตั้งแตวันที่รับทราบมติ ทั้งนี้ ใหถือวันที่หนวยงานท่ี

รับผิดชอบงานดานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของสวนงาน รับเรื่องเปนวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

และสงให ก.พ.ว. พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  กรณีการทบทวนผลการพิจารณาผลการเทียบตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ขอ ๓๓  การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการให ก.พ.ว. ดําเนินการดังนี้ 

    ๓๓.๑  การทบทวนผลการพิจารณาครั้งท่ี ๑ 



๒๗ 
 
   ๓๓.๑.๑ ในกรณีท่ีเห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได 

   ๓๓.๑.๒ ในกรณีที ่เห็นวาคําชี ้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ ใหมีมติรับไวพิจารณา        

โดยมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงนั้น 

  ๓๓.๒ การทบทวนผลการพิจารณาครั้งท่ี ๒  

   ๓๓.๒.๑ ในกรณีท่ีเห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการหรือมิไดชี้แจงขอโตแยงโดย

มีเหตุผลเพ่ิมเติมจากครั้งท่ี ๑ จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได 

   ๓๓.๒.๒ ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและไดชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม

จากการขอทบทวนครั้งที่ ๑ ใหแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม จากที่แตงตั้งไวเดิม จํานวน ๒ ถึง ๓ คน 

เพ่ือพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงและผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ ท้ังนี้ ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมทําหนาท่ีเปนประธาน ท้ังนี้ ใหมหาวิทยาลัย

จายเงินสมนาคุณกรรมการสําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการท่ีแตงตั้งเพ่ิมนั้นดวย 

  ก.พ.ว. อาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแยงของผลงานทางวิชาการท่ียื่นไวเดิมทุกประเภทท่ีคุณภาพ

ไมอยูในหลักเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ หากผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการกําหนดตําแหนงทางวิชาการมีผลงาน

ทางวิชาการใหมเพิ่มเติม หรือมีการแกไขผลงานเดิม กรณีนี้จะตองดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการใหม และใหถือวาวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแกไขผลงานเดิมเปนวันที่เสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม  

หมวด ๔ 

มาตรการในการปองกันและการลงโทษ 

 

 ขอ ๓๔  กรณีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือผูขอเทียบตําแหนงทางวิชาการ หรือผูไดรับแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว มีการกระทําอันสอใหเห็นวาเปนผู ที ่กระทําผิดทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณอันเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสอบขอเท็จจริงตอไป 

  ขอ ๓๕  เมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการสอบขอเท็จจริงแลวพบวา มีการแจงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงเปนเท็จ หรือระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความเปนจริง หรือมีพฤติการณสอวามีการ               

ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น สรางขอมูลหรือขอเท็จจริงอันไมมีอยูจริง (fabrication) บิดเบือนขอมูล

หรือขอเท็จจริง (falsification) หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดย

อางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการ

มากกวาหนึ่งฉบับหรือคัดลอกขอความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ 

ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหมหรือละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นหรือสิทธิ

มนุษยชนเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น และกระทําการใดๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไมเสนอ



๒๘ 
 
ผลงานตามความเปนจริง หรือมีพฤติการณอื ่นสอวามีการกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ            

และเปนผูท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหดําเนินการดังนี้ 

 (๑) กรณีอยูระหวางการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อมีมติ     

งดการพิจารณาการขอตําแหนงหรือขอเทียบตําแหนงทางวิชาการในครั ้งนั ้น และดําเนินการทางวินัยตาม

ขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงหรือขอ

เทียบตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๕ ป และไมเกิน ๑๐ ป นับตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติ

 (๒) กรณีไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไป ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อมีมติ

ใหถอดถอนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย สําหรับตําแหนงศาสตราจารยใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให

อธิการบดีเสนอเรื่องตอไป เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน ตั้งแตวันท่ีไดรับ

พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความ

รายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอกําหนดตําแหนงหรือขอเทียบตําแหนง

ทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๕ ป แตไมเกิน ๑๐ ป นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 

หรือนับตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเรียก          

เงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงจากผูถ ูกถอดถอนตําแหนงทางวิชาการคืนแก

มหาวิทยาลัยหรือสวนงานดวย 

 บทเฉพาะกาล 

 ขอ ๓๖ การเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติเพื ่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ                

ซึ่งไดเผยแพรไวแลวกอนวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ใหใชตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

โดยตําแหนงผ ู ช วยศาสตราจารย  และรองศาสตราจารย สามารถใช ผลงานทางวิชาการซึ ่งเผยแพร                        

ในวารสารวิชาการที ่อยูในฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และ TCI กลุม ๒ และตําแหนงศาสตราจารย สาขาวิชา                

ทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สามารถใชผลงานทางวิชาการ ซึ ่งเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยู ใน

ฐานขอมูล TCI กลุม ๑ ไดโดยอนุโลม   

 ขอ ๓๗ การพิจารณาแตงต ั ้งคณาจารย ประจําใหด ํารงตําแหนงทางว ิชาการตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ รายใดท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องไวแลวและอยูระหวางดําเนินการกอนวันท่ีขอบังคับฉบับนี้มีผล

ใชบังคับหรือกอนวันที่มหาวิทยาลัยออกหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ ใหดําเนินการพิจารณากําหนด

ตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวเดิมตอไปจนแลวเสร็จ 



๒๙ 
 

(นายณรงคชัย อัครเศรณี) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 ขอ ๓๘  การพิจารณาแตงตั ้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ อาจนําขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ 

และวิธ ีการแตงตั ้งและถอดถอนผู ด ํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่ ๒)                  

พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใชบังคับในการยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดโดยอนุโลม ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

แลวแตความประสงคของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และเมื่อพนจากกําหนดดังกลาวแลวให                  

ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวตามขอบังคับฉบับนี้ 

 ทั ้งนี้ การพิจารณาแต งต ั ้ งคณาจารย ประจ ําให ด ํารงต ําแหนงทางว ิชาการ ตามข อบ ังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามวรรคหนึ่ง เพื่อประโยชนของผูขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ ใหนําเกณฑลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการตามขอบังคับนี้มาใชกับการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไดโดยอนุโลม 

 ขอ ๓๙ การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยใชตําราหรือหนังสือ

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกกรณีไมตองผานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา          

นั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน  

 ขอ ๔๐ ในระหวางท่ี ก.พ.ว. ยังไมไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ใหนํา

หลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนดไวตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 ขอ ๔๑ กรณีการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปแลวหรืออยูระหวาง

ดําเนินการ ใหนําความในขอ ๑๗.๑.๓ ตามขอบังคับนี้มาใชบังคับเปนกรณี ๆ ไป  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 



 

แบบ ก.พ.ว. มข. ๐๓ 



ก.พ.ว. มข. ๐๓ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 
------------------------------ 

  

๑. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป 
 

ส่วนที ่๑  : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
(โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ)  

ในสาขาวิชา................................. (รหัส ................)  
อนุสาขาวิชา ................. (รหัส ................)  

ของ (นาย / นาง / นางสาว)............................................... 
สังกัดภาค /สาขาวิชา..................................................... 

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

-------------------------------- 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
 ๑.๒  อายุ ....... ปี 
 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื ่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 
ตามลำดับและกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณีท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ด้วย) 
๒. ประวัติการรับราชการ 
 ๒.๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง............................................รับเงินเดือน........................บาท 
 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ... 
 ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา.............. 
 เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
 



 ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา................ 
 เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....... 
 (ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอ่ืน หรือเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ / อาจารย์พิเศษใน
สังกัดอ่ืนให้ระบุตำแหน่งสังกัดและวัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่งนั้นด้วย) 

อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน 
 ๒.๕ ตำแหน่งอื่น ๆ 
  ๒.๕.๑ 
  ๒.๕.๒ 
  ๒.๕.๓ 
  ๒.๕.๔ 
  ๒.๕.๕ 
 ๒.๖ การได้ร ับเช ิญเป็นวิทยากรในที่ประชุมว ิชาการระดับนานาชาติ และการได้ร ับการยกย่อง                      
ระดับนานาชาติ อ่ืนๆ  (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 
  ๒.๖.๑ 
  ๒.๖.๒ 
  ๒.๖.๓ 
  ๒.๖.๔ 
  ๒.๖.๕ 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทำโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
 ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 ............  ………………  …………….  ………………………….. 
๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และแหล่งทุนใน
ระหว่างปีที่ทำการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
 
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)  
 



๔. ผลงานทางวิชาการ 
๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

๔.๑.๑ งานวิจัย 
๔.๑.๑.๑…..................................................................................................................... .. 

งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................  

งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................  

 งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและการเรียนรู ้/ ผลงานวิชาการเพื ่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา ( case study) /                  
งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 

๔.๑.๒.๑ .................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๒.๒.......................................................... ....................................... 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 



๔.๑.๒.๓.................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 

๔.๑.๓ ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
๔.๑.๓.๑.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๓.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๓.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                 

อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื ่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้นและกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งระบุ จำนวนครั้งที่                
ถูกอ้างอิง (citation) และ Journal impact factor 

 
ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหน 

อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)   
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 
 
 



๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ งานวิจัย 

๔.๒.๑.๑.................................................................................................  
 งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)  
๔.๒.๑.๒.................................................................................................  
 งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๑.๓.................................................................................................  
 งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

   ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/ งานแปล/ 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงาน
นวัตกรรม) 

๔.๒.๒.๑ .................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 

๔.๒.๒.๒.................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
 



  ๔.๒.๒.๓  .................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)  

๔.๒.๓ ตำรา หรือหนังสือ   
  ๔.๒.๓.๑  .................................................................................................   
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)  

  ๔.๒.๓.๒  .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
  ๔.๒.๓.๓  .................................................................................................   

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 

๔.๒.๔ เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓ 
 ๔.๒.๔.๑ งานวิจัย   
  ๑) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................   
   ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus  
     Quartile1     Quartile2 
   ๑.๒) บทบาทหน้าที่   

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

  ๒) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

     Quartile1     Quartile2 
 

 



๒.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

     Quartile1     Quartile2 
๓.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๔.๒.๔.๒ งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน............เรื่อง ได้รับการอ้างอิง............
รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus 

๔.๒.๔.๓ ผู้ขอมีค่าlife-time h-index (Scopus) ......................... 
๔.๒.๔.๔ โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุน จากแหล่งทุน

ภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจากสถาบันอุดมศึกษา 
จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

๑) โครงการวิจัยเรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก........................................................................................... 

๒) โครงการวิจัย เรื่อง............................................................................ ..... 
ได้รับทุนจาก................................................................................. .......... 

๓) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก..........................................................................................  

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่งปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ใน
ฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัยพร้อมทั ้งระบุจำนวนครั ้งที่ถูกอ้างอิง (citation) และ 
Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร 
และลงนามรับรองโดยผู ้ขอผู ้ประพันธ ์อันดับแรก (first author) และผู ้ประพันธ ์บรรณกิจ (corresponding author)                   
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์  

๔.๓.๑ งานวิจัย 
๔.๓.๑.๑.................................................................................................  
  งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
 



๔.๓.๑.๒.................................................................................................  
  งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๑.๓.................................................................................................  
  งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/ งานแปล/ 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงาน
นวัตกรรม) 

๔.๓.๒.๑.................................................................................................  
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้  เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒.๒.................................................................................................  
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒.๓.................................................................................................  
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปีพ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

   ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓ ตำราหรือหนังสือ 

๔.๓.๓.๑.................................................................................................  
  ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 



  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

   ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓.๒.................................................................................................  
  ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓.๓.................................................................................................  
  ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๔ เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓  
  ๔.๓.๔.๑ งานวิจัย 

๑) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 
 

๑.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
    ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1     Quartile2 

๒.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1     Quartile2 
๓.๒) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 
 
 



๔.๓.๔.๒ งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน............เรื่อง 
ได้รับการอ้างอิง............รายการพร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิง ในฐานข้อมูล 
Scopus 

๔.๓.๔.๓ ผู้ขอมีค่า life-time h-index (Scopus) ......................... 
๔.๓.๔.๔ โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่ง

ทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจากสถาบันอุดมศึกษา 
จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

๑) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก..........................................................................................  

๒) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก........................................................................................... 

๓) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก..........................................................................................  

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่
ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย  พร้อมทั ้งระบุจำนวนครั ้งที ่ถ ูกอ้างอิง  (citation)                       
และ Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหน อย่างไร 
และลงนามรับรองโดยผู ้ขอผู ้ประพันธ์อันดับแรก ( first author) และผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding 
author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ..............................................................เจ้าของประวัติ 

                 (.................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................. 
     วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

(โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ)  
ในสาขาวิชา................................. (รหัส ................)  

อนุสาขาวิชา ................. (รหัส ................)  
ของ (นาย / นาง / นางสาว)............................................... 
สังกัดภาค /สาขาวิชา..................................................... 

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

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง...(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ 

ศาสตราจารย์).. แล้วเห็นว่า นาย / นาง / นางสาว.............................................................................. 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ (ครบถ้วน / ไม่ครบถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 

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

ตำแหน่ง..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 
วันที่........เดือน.................พ.ศ...... 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย / นาง / นางสาว....................................................................  
เป็นผู ้มีค ุณสมบัติ...(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)ที ่จะได้ร ับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง  (ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์/                    
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่๓  แบบประเมินผลการสอน 
  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่.......เมื่อวันที่/................ ซึ่งได้รับ
มอบอำนาจจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ................(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................................ 
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว 
...................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....( ชำนาญ/ชำนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)..... 
ในการสอนมีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่).....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 

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

ตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่......เดือน...................พ.ศ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่๔ แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที ่๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...........................................................ในการประชุมครั้งที่.......... ../............. 
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................... .... 
ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)...ในสาขาวิชา....................... 
แล้วเห็นว่า 

๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด.........เรื่อง ได้แก่  
๑.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ...............  
๑.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 

๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/ 
งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงาน สร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ผลงานรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) ............รายการ คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด..... รายการ 
ได้แก่ 

๒.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 
๒.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 

๓) ตำรา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัยกำหนด..........เล่ม 
ได้แก่ 

๓.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 
๓.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 

๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่กำหนด........เรื่อง ได้แก่ 
  ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 

๔.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 
 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่
ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วน
ร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 
  
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับการ
นำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ..................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 

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

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)... 
ในการประชุมครั้งที่.....เมื่อวันที่...............พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ  นาย/นาง/นางสาว
................... ตามที่คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ตำรา/หนังสือ/บทความ
ทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ข. กรณีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามมหาวิทยาลัยกำหนด 
โดยวิธีที่ ๓ ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)....ในการประชุมครั้งที่.....           
เมื่อวันที่...............พิจารณาผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............... .... แล้วเห็นว่าผู้ขอเป็นผู้มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ 
มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 

๑. งานวิจัย...........เรื่อง (อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด...........เรื่อง ได้แก่ 
๑) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  

๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1     Quartile2 

๑.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1     Quartile2 
๒.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1     Quartile2 
๓.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒.งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับอ้างอิงทางวิชาการ ประกอบด้วย
งานวิจัย จำนวน...........เรื่อง ได้รับการอ้างอิง...........รายการ พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่)……. ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
กำหนด 

 ๓. ผู้ขอ มีค่า life-time h-index (Scopus) เท่ากับ....................พิจารณา (อยู่/ ไม่อยู่)...                
ในเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

๔. โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบัน...............โครงการ (life-time) พิจารณา (อยู่/ ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 



  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง            
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพ ร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 

จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กำหนดตำแหน่ง นาย/นาง/นางสาว....................................... 
เป็นตำแหน่ง...........(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา....................................... 
ได้ตั้งแต่วันที่.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ 
ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)  และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
 
 

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

ตำแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๕ มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั ้งที ่......../.......                
เมื่อวันที่ ........เดือน........พ.ศ.......... พิจารณาเห็นว่านาย/นาง/นางสาว...................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ...
(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย) ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)  
ในสาขาวิชา.................................... 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่.............../.............. เมื่อวันที่ ...........เดือน..............พ.ศ............... 
พิจารณาแล้วมีมติ.... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)....ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว.............................................ดำรงตำแหน่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา............. .......................ได้ตั ้งแต่วันที่
...........................ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับ
ตีพิมพ์เผยแพร่/อื่น ๆ ระบุ .....) 

 
 

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

ตำแหน่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ก.พ.ว. มข. ๐๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ก.พ.ว. มข. ๐๔ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 
------------------------------ 

 
๑. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา 

 

ส่วนที ่๑  : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
(โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ)  

ในสาขาวิชา................................. (รหัส ................)  
อนุสาขาวิชา ................. (รหัส ................)  

ของ (นาย / นาง / นางสาว)............................................... 
สังกัดภาค /สาขาวิชา..................................................... 

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

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
 ๑.๒  อายุ ....... ปี 
 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา (โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 
ตามลำดับและกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ   ปี พ.ศ.    ที่จบชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ด้วย) 
๒. ประวัติการรับราชการ 
 ๒.๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง............................................ รับเงินเดือน........................บาท 
 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ... 
 ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา.............. 
 เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 



 
 
๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา................ 
เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....... 
(ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอ่ืน หรือเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ/อาจารย์ พิเศษในสังกัดอ่ืน
ให้ระบุตำแหน่งสังกัดและวัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่งนั้นด้วย) 

อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน 
๒.๕ ตำแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 
๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่อง ระดับนานาชาติ           
อ่ืน ๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 
 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 
 ๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 
 ๒.๖.๕ 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทำโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
  ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
 ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 ............  ………………  …………….  ………………………….. 
๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (principal investigator) และแหล่งทุนใน
ระหว่างปีที่ทำการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
 
 
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 



 
๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)  
 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 
๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

๔.๑.๑ งานวิจัย 
๔.๑.๑.๑…..................................................................................................................... .. 

งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๑.๒....................................................................................... .......... 

งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 

๔.๑.๑.๓.................................................................................................  
งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/ งานแปล/ 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงาน
นวัตกรรม) 

 
 
 
 
 



 
๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๒.๒.................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๒.๓.................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
๔.๑.๓ ตำราหนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

๔.๑.๓.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๓.๒................................................................................................. 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๓.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 



 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง              

อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า  และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้
ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการ              
มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย พร้อมทั ้งระบุ จำนวนครั ้งที ่ถูกอ้างอิง 
(citation) และ Journal impact factor     

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 

๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ งานวิจัย 

๔.๒.๑.๑.................................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 ๔.๒.๑.๒.................................................................................................  

 งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 ๔.๒.๑.๓.................................................................................................  

 งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

   ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการ              

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา ( case 
study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้
ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 

 
 
 
 



 
 ๔.๒.๒.๑.................................................................................................  

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี ้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
  ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 

 ๔.๒.๒.๒.................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี ้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
  ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 

   ๔.๒.๒.๓  .................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี ้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
  ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด)  

๔.๒.๓ ตำราหรือหนังสือ   
  ๔.๒.๓.๑  .................................................................................................   
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด)  

  ๔.๒.๓.๒  .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
  ๔.๒.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๔ เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓ 



 
 ๔.๒.๔.๑ งานวิจัย   
  ๑) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................   
   ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus  
     Quartile1  Quartile2  
   ๑.๒) บทบาทหน้าที่   

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

  ๒) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
  Quartile1  Quartile2 
๒.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
  Quartile1  Quartile2 
๓.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๔.๒.๔.๒ งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน............เรื่องได้รับการอ้างอิง............
รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus 

๔.๒.๔.๓ ผู้ขอ มีค่า life-time h-index (Scopus) ......................... 
๔.๒.๔.๔ โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจากสถาบันอุดมศึกษา 
จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

๑) โครงการวิจัยเรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก...........................................................................................  

๒) โครงการวิจัย เรื่อง............................................................................ ..... 
ได้รับทุนจาก........................................................................................... 

๓) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก..........................................................................................  

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่
ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งระบุจำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (citation) และ 
Journal impact factor 



 
ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร       

และลงนามรับรองโดยผูข้อผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย 

 
 ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์  

๔.๓.๑ งานวิจัย 
๔.๓.๑.๑.................................................................................................  
งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๑.๒.................................................................................................  
งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๑.๓.................................................................................................  
งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื ่น  (ผลงานวิชาการเพื ่ออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการ เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/ 
งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงานสร้างสรรค์                   
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้
ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 

๔.๓.๒.๑.................................................................................................  
ผลงานทางว ิชาการในล ักษณะอ ื ่นน ี ้ เคยใช ้สำหร ับการพ ิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒.๒.................................................................................................  
ผลงานทางว ิชาการในล ักษณะอ ื ่นน ี ้ เคยใช ้สำหร ับการพ ิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 



 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒.๓................................................................................................. 
ผลงานทางว ิชาการในล ักษณะอ ื ่นน ี ้ เคยใช ้สำหร ับการพ ิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓ ตำรา หรือหนังสือ 

๔.๓.๓.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ หรือตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓.๒.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ หรือตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

                ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓.๓.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ หรือตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

                ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๔ เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓  
  ๔.๓.๔.๑ งานวิจัย 

๑) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลScopus 

 Quartile1  Quartile2 
๑.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 
 

 



 
๒) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  

    ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
 Quartile1  Quartile2 

๒.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1  Quartile2 
๓.๒) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๔.๓.๔.๒ งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน............เรื่อง 
ได้รับการอ้างอิง............รายการพร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิง 
ในฐานข้อมูล Scopus 

๔.๓.๔.๓ ผู้ขอมีค่า life-time h-index (Scopus) ......................... 
๔.๓.๔.๔ โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่ง

ทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทั ้งส ่งเอกสารหลักฐาน เช ่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจากสถาบันอุดมศึกษา                   
จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

๑) โครงการวิจัย เรื่อง................................................................................... 
ได้รับทุนจาก..........................................................................................  

๒) โครงการวิจัย เรื่อง................................................................................... 
ได้รับทุนจาก...........................................................................................  

๓) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก..........................................................................................  

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่ เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่
ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งระบุจำนวนครั ้งที่ถูกอ้างอิง (citation) และ 
Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหน อย่างไร 
และลงนามรับรองโดยผู ้ขอผู ้ประพันธ ์อันดับแรก (first author) และผู ้ประพันธ ์บรรณกิจ (corresponding author)                
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 

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

ตำแหน่ง.......ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า..... 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ......... 



 
 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................... ตำแหน่ง......................... ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา
เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น................................... (ด้าน..................................................) โดยวิธ.ี................ 
ในสาขาวิชา........................................ 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่๓  แบบประเมินผลการสอน 
  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่.......เมื่อวันที่/................ ซึ่งได้รับ
มอบอำนาจจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ................(มหาวิทยาลัย)........................ ได้
ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว 
................................. ..................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ชำนาญ/ชำนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)..... 
ในการสอนมีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่).....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 

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

ตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่......เดือน...................พ.ศ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที ่๔ แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที ่๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...........................................................ในการประชุมครั้งที่............/............. 
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................... .... 
ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)...ในสาขาวิชา....................... 
แล้วเห็นว่า 

๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด.........เรื่องได้แก่  
๑.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ...............  
๑.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 

๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื ่น  (ผลงานวิชาการเพื ่ออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการ                   
เพื ่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้/ ผลงานวิชาการเพื ่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา                        
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงาน 
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ผลงาน
รับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) ............รายการ คุณภาพ..(อยู ่/ไม่อยู ่ ). .ในเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัย
กำหนด.........รายการ ได้แก่ 

๒.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 
๒.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 

๓) ตำรา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัยกำหนด..........เล่ม 
ได้แก่ 

๓.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 
๓.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 

๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด........
เรื่อง ได้แก่ 
  ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 

๔.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 
 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยชื่อ
ผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ ระบุว่าอยู่ใน
ฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วน
ร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับการ
นำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................... 
 
 
 

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

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตอนที ่๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)... 
ในการประชุมครั้งที่.....เมื่อวันที่...............พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของนาย/นาง/นางสาว
................... ตามที่คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่น/ตำรา/หนังสือ/บทความ
ทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กำหนด 

ข.กรณีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
โดยวิธีที่ ๓ ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...มหาวิทยาลัย....ในการประชุมครั้งที่.....เมื่อวันที่
...............พิจารณาผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................... แล้วเห็นว่าผู้ขอเป็นผู้มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัย
กำหนด ดังนี้ 

๑. งานวิจัย...........เรื่อง (อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด...........เรื่อง ได้แก่ 
๑) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  

๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
 Quartile1  Quartile2 

๑.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลScopus 

 Quartile1  Quartile2 
๒.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1  Quartile2 
๓.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 
 
 
 
 
 

 



 
๒.งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับอ้างอิงทางวิชาการประกอบด้วย

งานวิจัย จำนวน...........เรื่อง ได้รับการอ้างอิง...........รายการ พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่)……. ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
กำหนด 

 ๓. ผู้ขอ มีค่าlife-time h-index (Scopus) เท่ากับ....................พิจารณา (อยู่/ ไม่อยู่)...ในเกณฑ์
ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

๔. โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบัน...............โครงการ (life-time) พิจารณา (อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                    
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื ่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ วารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 

จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กำหนดตำแหน่ง นาย/นาง/นางสาว....................................... 
เป็นตำแหน่ง...........(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา....................................... 
ได้ตั้งแต่วันที่.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย (ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ 
ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ....) และให้นำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
 
 
 

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

ตำแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๕ มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั ้งที ่ ......../.......                
เมื่อวันที่ ........เดือน........พ.ศ.......... พิจารณาเห็นว่านาย/นาง/นางสาว...................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ
(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)  
ในสาขาวิชา......................................... ................ 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่.............../.............. เมื่อวันที่ ...........เดีอน..............พ.ศ............... 
พิจารณาแล้วมีมติ.... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)....ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว.................................... .........ดำรงตำแหน่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา......................................................... ได้ตั้งแต่
วันที่...........................ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ตีพิมพ์ไดร้ับ
ผลงานเผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ....) 

 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ก.พ.ว. มข. ๐๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก.พ.ว. มข. ๐๖ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 
------------------------------ 

 

๒. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน 
ส่วนที ่๑  : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
ด้าน................................................ 

(ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ/ด้านการสอน/ด้านนวัตกรรม/ด้านศาสนา) 
 (โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ)  

ในสาขาวิชา................................(รหัส ......................) 
อนุสาขาวิชา (รหัส .................................)  

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

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

๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
 ๑.๒ อายุ ....... ปี 
 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 
ตามลำดับ และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
(ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ด้วย) 
๒. ประวัติการรับราชการ 
 ๒.๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง............................................ รับเงินเดือน........................บาท 
 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ........... 
 ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ ) ในสาขาวิชา.............. 
 เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 



 
 ๒.๔  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา............. 
 เมื่อวันที่..เดือน............................พ.ศ. ....... 
 (ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอื่น หรือเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ               
ในสังกัดอ่ืน ให้ระบุตำแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่งนั้นด้วย) 

อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน 
๒.๕ ตำแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 
๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติอ่ืน ๆ 
(โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 
 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 
 ๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 
 ๒.๖.๕ 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทำโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)  

๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
 ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 ............  ………………  …………….  ………………………….. 
๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (principal investigator) และแหล่งทุนใน
ระหว่างปีที่ทำการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
 
 



 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
๔.๑ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๔.๑.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
๔.๑.๑.๑.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๑.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 ๔.๑.๑.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

๔.๑.๒.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๒.๒................................................................................................ . 
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
 
 
 



 
๔.๑.๒.๓.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๓ ผลงานการสอน 

๔.๑.๓.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๓.๒.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๓.๓................................................................................................. 
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๔ ผลงานนวัตกรรม 

๔.๑.๔.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๔.๒.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 



 
๔.๑.๔.๓.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๕ ผลงานศาสนา 

๔.๑.๕.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๕.๒.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๕.3. .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละ
ประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียน
ร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ 
ผู ้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพื ่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

 
 
 
 



 
ในกรณีที่ เสนอผลงานสร ้างสรรค์ด ้านสุนทร ียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซ่ึงมีผู้ เข ียน                 

ร่วมหลายคนให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
๔.๒ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์  

๔.๒.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
๔.๒.๑.๑.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๑.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

๔.๒.๒.๑................................................................................................. 
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๒.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๒.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

   ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
 
 



 
๔.๒.๓.๑.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๓.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

   ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๓.๓............................................................................................... .. 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๔ ผลงานนวัตกรรม 

๔.๒.๔.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

   ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๔.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

         ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๔.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
 



 
๔.๒.๕ ผลงานศาสนา 

๔.๒.๕.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

   ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๕.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๕.๓.............................................................................................. ... 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

       ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                

อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละ
ประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียน
ร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดย               
ผู้ขอผู้ประพันธ์อันดับแรก (firstauthor) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (correspondingauthor) เพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมผีู้เขียนร่วมหลายคน
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
๔.๓ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์  

๔.๓.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
๔.๓.๑.๑........................................................................................ ......... 
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 



 
๔.๓.๑.๒.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๑.๓.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

       ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

๔.๓.๒.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓ ผลงานการสอน 

๔.๓.๓.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

          ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 



 
๔.๓.๓.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

           ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

           ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๔ ผลงานนวัตกรรม 

๔.๓.๔.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๔.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๔.๓........................................................................................ ......... 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๕ ผลงานศาสนา 

๔.๓.๕.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

         ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 



 
๔.๓.๕.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๕.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง           
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ ของผลงานแต่
ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 

 
ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียน

ร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ
ผู ้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพื ่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมผีู้เขียนร่วมหลายคน
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรอว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

ด้าน................................................ 
(ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ/ด้านการสอน/ด้านนวัตกรรม/ด้านศาสนา) 

(โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ)  
ในสาขาวิชา .................................(รหัส .................) 
อนุสาขาวิชา ........................ (รหัส.......................) 

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

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

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

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

ตำแหน่ง ..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 
วันที่........เดือน..............พ.ศ. ........ 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................... .................................. 
เป็นผู ้มีคุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)...ที ่จะได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรง ตำแหน่ง..(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์/                  
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 
 

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

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

 
 

 
 
 
 



 
ส่วนที ่๓ แบบประเมินผลการสอน 
 

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่......./.......เมื่อวันที่......... ซึ่งได้รับ
มอบอำนาจจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ......(มหาวิทยาลัย)....... ได้ประเมินผลการสอนรหัส
วิชา..................... .................รายวิชา.................. .................... ......................ของ นาย/นาง/นางสาว 
...................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ชำนาญ/ชำนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)..... 
ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 
 

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

ตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่๔ แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที ่๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางวิชาการ (ด้าน............... โดยวิธี..................... ในสาขาวิชา...............................................   
ในการประชุมครั้งที่......... /.............เม่ือวันท่ี.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ของ นาย/นาง/นางสาว...................ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ / 
ศาสตราจารย์)....(ด้าน...............) โดยวิธี.....................ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า   

๑) ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม............เรื่องคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์  
ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด.........เรื่อง ได้แก่       
   ๑.๑)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............   
   ๑.๒)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............   

๒) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ............รายการคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์  
ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด.........รายการ ได้แก่       
   ๒.๑)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............  
   ๒.๒)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............   

๓) ผลงานการสอน............เรือ่งคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
.........เรื่อง ได้แก่         
   ๓.๑)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............   
   ๓.๒)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............   

๔) ผลงานนวัตกรรม............เรื่องคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
.........เรื่องได้แก่         
   ๔.๑)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............   
   ๔.๒)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............   

๕) ผลงานศาสนา............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด................
เรื่องได้แก่         
   ๕.๑)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............  
   ๕.๒)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............   

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                      
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ ของผลงานแต่
ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียน
ร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ 
ผู ้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพื ่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมผีู้เขียนร่วมหลายคน
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 



 
 
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับการ
นำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
............................................................................................................................. .................................... 
....................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
 
 

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

ตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที ่๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 

กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)....ในการประชุมครั้ง
ที่.....เมื่อวันที่...............พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของนาย/นาง/นางสาว................... ตามที่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
เสนอ แล้วเห็นว่าผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/..(ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ผลงานการสอน/ผลงาน
นวัตกรรม/ผลงานศาสนา)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นผู้มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กำหนดตำแหน่ง นาย/
นาง/นางสาว.............................. เป็นตำแหน่ง........(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)...  
(ด้าน....................) โดยวิธี.................ในสาขาวิชา.................. ......ได้ตั้งแต่วันที่..................................ซึ่งเป็นวันที่                 
สภามหาวิทยาลัย...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ อื่นๆ ระบุ....)  และให้นำเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
  

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

ตำแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
วันที่......เดือน................พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๕ มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั ้งที ่ ......../.......                
เมื่อวันที่ ........เดือน........พ.ศ.......... พิจารณาเห็นว่านาย/นาง/นางสาว...................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ...
(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)  
(ด้าน....................) โดยวิธี............. ....ในสาขาวิชา........................ 

 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่.............../.............. เมื่อวันที่ ...........เดีอน..............พ.ศ............... 
พิจารณาแล้วมีมติ.... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)....ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว............. ................................ดำรงตำแหน่ง                    
(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ด้าน....................) โดยวิธี.................ในสาขาวิชา
........................ได้ตั ้งแต่วันที ่...........................ซึ ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลับ...(ได้รับเรื ่อง/ ได้รับผลงาน           
ฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/อ่ืนๆ ระบุ....) 

 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ก.พ.ว. มข. ๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ก.พ.ว. มข. ๐๗ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 
------------------------------ 

 

แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านโดยผู้บังคับบัญชา 
ส่วนที ่๑  : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
ด้าน................................................ 

(ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ/ด้านการสอน/ด้านนวัตกรรม/ด้านศาสนา) 
 (โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ)  

ในสาขาวิชา...........................................(รหัส .....................) 
อนุสาขาวิชา ......................... (รหัส....................) 

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

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

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
 ๑.๒ อายุ ....... ปี 
 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื ่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 
ตามลำดับ และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณีท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ด้วย) 
๒. ประวัติการรับราชการ 
 ๒.๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง............................................ รับเงินเดือน........................บาท 
 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ........... 
 



 
 ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา.............. 
 เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
 ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา............. 
 เมื่อวันที่..เดือน............................พ.ศ. ....... 
 (ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอื่น หรือเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ               
ในสังกัดอ่ืน ให้ระบุตำแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่งนั้นด้วย) 

อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน 
๒.๕ ตำแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 
๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติอ่ืน ๆ 
(โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 
 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 
 ๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 
 ๒.๖.๕ 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทำโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)  

๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
 ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 ............  ………………  …………….  ………………………….. 
๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (principal investigator) และแหล่งทุนใน
ระหว่างปีที่การวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 



 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 
 
๔.๑ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๔.๑.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
๔.๑.๑.๑.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๑.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 ๔.๑.๑.๓................................................................................................. 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 ๔.๑.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

๔.๑.๒.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๒.๒.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
 



 
๔.๑.๒.๓.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

         ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 ๔.๑.๓ ผลงานการสอน 

๔.๑.๓.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

         ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๓.๒.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

         ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๓.๓.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๔ ผลงานนวัตกรรม 

๔.๑.๔.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

         ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๔.๒.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

         ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 



 
๔.๑.๔.๓.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๕ ผลงานศาสนา 

๔.๑.๕.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๕.๒.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๕.๓.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                      
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละ
ประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียน
ร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ 
ผู ้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพื ่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมผีู้เขียนร่วมหลายคน
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 
 



 
๔.๒ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์  

๔.๒.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
๔.๒.๑.๑.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๑.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

๔.๒.๒.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๒.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๒.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๓.๑......................................................................................... ........ 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 



 
   ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 

๔.๒.๓.๒.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๓.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๔ ผลงานนวัตกรรม 

๔.๒.๔.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๔.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๔.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๕ ผลงานศาสนา 

๔.๒.๕.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 



 
   ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 

๔.๒.๕.๒.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๕.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                      

อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ ของผลงานแต่
ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียน
ร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ
ผู ้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพื ่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมผีู้เขียนร่วมหลายคน
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

๔.๓ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์  
๔.๓.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

๔.๓.๑.๑............................................................................................. .... 
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๑.๒.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
 



 
๔.๓.๑.๓.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

๔.๓.๒.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒.๓................................................................................................. 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓ ผลงานการสอน 

๔.๓.๓.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

       ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 



 
๔.๓.๓.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๔ ผลงานนวัตกรรม 

๔.๓.๔.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

      ตามเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๔.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๔.๓............................................................ ..................................... 

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๕ ผลงานศาสนา 

๔.๓.๕.๑.................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๕.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 



 
๔.๓.๕.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                   

อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงาน                   
แต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียน
ร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ
ผู ้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพื ่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมผีู้เขียนร่วมหลายคน
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

ตำแหน่ง.......(ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า)........ 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ......... 

 
 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................... ตำแหนง่ ................................... ยินยอมให้
ผู้บังคับบัญชาเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ......................................... (ด้าน................................. .........)               
โดยวิธีปกติ ............................... ในสาขาวิชา ..................................................  
 

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

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

 
 
 
 

 



 
ส่วนที ่๒ แบบประเมินผลการสอน 
 

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่......./.......เมื่อวันที่......... ซึ่งได้รับ
มอบอำนาจจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ......(มหาวิทยาลัย)....... ได้ประเมินผลการสอน               
รหัสวิชา......................................รายวิชา.................................. ..........................ของ นาย/นาง/นางสาว 
...................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....( ชำนาญ/ชำนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)..... 
ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 

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

ตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ส่วนที่ ๓ แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที ่๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางวิชาการ (ด้าน............... โดยวิธี..................... ในสาขาวิชา...............................................   
ในการประชุมครั้งที่......... /.............เม่ือวันท่ี.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ของ นาย/นาง/นางสาว...................ซ่ึงขอกำหนดตำแหน่งเปน็..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ / 
ศาสตราจารย์)....(ด้าน...............) โดยวิธี.....................ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า   

๑) ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด
.........เรื่อง ได้แก่       
   ๑.๑)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............   
   ๑.๒)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............   

๒) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ............รายการคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์  
ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด.........รายการ ได้แก่       
   ๒.๑)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............  
   ๒.๒)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............   

๓) ผลงานการสอน............ เรือ่ง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
.........เรื่อง ได้แก่         
   ๓.๑)..............................................................คุณภาพอยู่ในระดับ...............   
   ๓.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ...............  

๔) ผลงานนวัตกรรม............ เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
.........เรื่องได้แก่         
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ...............  
   ๔.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ...............  

๕) ผลงานศาสนา............ เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด........
 เรื่อง 

ได้แก่         
   ๕.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ...............  
   ๕.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ...............  
 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง           
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ ของผลงานแต่
ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียน
ร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ 



 
ผู ้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมผีู้เขียนร่วมหลายคน
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับการ
นำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ..................................................................................... .................... 
 

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

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที ่๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)....ในการประชุม                 
ครั้งที่.....เมื ่อวันที่...............พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ  นาย/นาง/นางสาว...................                
ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า (ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/(ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ผลงานการสอน/
ผลงานนวัตกรรม/ผลงานศาสนา)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่ )..ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นผู้มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กำหนดตำแหน่ง 
นาย/นาง/นางสาว.............................. เป็นตำแหน่ง........(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์). .. 
(ด้าน....................) โดยวิธี.................ในสาขาวิชา........................ได้ตั้งแต่วันที่........................ .......... ซึ่งเป็นวันที่
สภามหาวิทยาลัย...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ อื่นๆ ระบุ....)  และให้นำเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
  

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

ตำแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
วันที่......เดือน................พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๔   มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ …./… 
เมื่อวันที่ .... เดือน..... พ.ศ..... พิจารณาแล้วเห็นว่านาย/นาง/นางสาว.................................... เป้นผู้มีคุณสมบตัิ. ... 
(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)..... ที่จะได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ 
ศาสตราจารย์) (ด้าน.........) โดยวิธี......... ในสาขาวิชา............... 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่......../........ เมื่อวันที่.........เดือน................พ.ศ............ 
พิจารณาแล้วมีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)...... ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว..................................ให้ดำรงตำแหน่ง             
(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) (ด้าน.................) โดยวิธี............ ... ในสาขาวิชา
....................... ได้ตั้งแต่วันที่......................... ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย....(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับ
ปรับปรุงสมบูรณ์/ อ่ืน ๆ ระบุ....) 

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

(............................................................) 
ตำแหน่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ. .................. 
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๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป 

๓.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(first author) หรือผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(corresponding author) 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หมายถึงผู้ที่มีชื่อในผลงานวิชาการเป็นชื่อแรกรับผิดชอบ                
การชทำผลงานวิชาการ และเขียนต้นฉบับ (manuscript) ชิ้นนั้นด้วยตนเอง 

ผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท
มีส่วนสำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contribution) ด้วยความเชี่ยวชาญจำเพาะในสาขาวิชาของ
ตนเอง และความรับผิดชอบสำคัญในการออกแบบการวิจัย research (design) หรือการออกแบบงานวิชาการ             
นั้น ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเรื่องราว แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทาง
วิชาการที่ประกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งทำหน้าที่รับผิดชอบติดต่อ
กับบรรณาธิการ 

๓.๒ ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
๓.๒.๑. กรณีงานวิจัย ผู้ขอจะต้องผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา

(essentially intellectual contributor) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ในเรื่องนั้น 
๓.๒.๒. กรณีผลงานทางวิชาการกลุ ่มอ่ืนที่มิใช่งานวิจัย ผู ้ขอจะต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก                  

(first author) หรือผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) ในเรื่องนั้น 
๓.๓ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะต้องยื่นแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

สำหรับผลงานทางวิชาการทุกผลงาน 
๓.๔ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก             

(first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพื่อรับรองบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานและ
ความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร 

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง 

จะถือว่าการกระทำของผู้นั ้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงต ำแหน่ง              
ทางวิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยต่อไป 
 ๓.๕ กรณีเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งมีการดำเนินงานเป็นหมู่คณะหรือเป็นงานที่มีการบูรณา
การหลายสาขาว ิชา ผ ู ้ขอต ้องมีบทบาทในขั้นตอนการทำงานในสาขาว ิชาที่ เสนอขอกำหนดตำแหน่ง                             
อย่างน้อย ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 



ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนำไปขยายผลหรือปรับปรุง ให้ผู้ขอระบุบทบาท

หน้าที่ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมโครงการทุกคนและบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอ 
โดยให้ผู้ที่ทำหน้าที่หลักในแต่ละโครงการลงนามรับรอง  

๓.๖ กรณีงานวิจัยที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ผู้ขอทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ริเริ่ม กำกับดูแล และมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยนั้น 
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป 
ก. ชื่อผลงาน................................................ 
ข. สถานะผู้ขอในผลงาน 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 
ค. ประเภทของผลงาน 
กลุ่มท่ี  ๑  งานวิจัย 
กลุ่มท่ี  ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม      กรณีศึกษา (Case Study) 
 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้   งานแปล 
 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ    สิทธิบัตร 
 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซอฟต์แวร์ 
 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ      ผลงานนวัตกรรม 
 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
กลุ่มท่ี ๓  ตำรา 

 หนังสือ 
 บทความทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๑  รายละเอียดของการมีส่วนร่วม 
 
 ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (เนื่องจากไม่มีการแบ่งส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการ ดังนั้นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ผู ้ขอระบุจะมีผลต่อการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ) 
 

รายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ก.  ความคิดริเริ่ม (idea) และ สมมุติฐาน  
ข. การปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วมในการ  
ออกแบบ การทดลอง การทดสอบ เครื่องมือวัด  
วิธีการเก็บข้อมูล และ criteria 

 

ค. การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
การแปรผล  

 

ง. การวิพากษ์วิจารณ์ผล การแสดง  
การเปรียบเทียบกับข้อสรุปหรือองค์ความรู้  
หรือทฤษฎีเดิม  

 

จ. การมีส่วนร่วมในการเขียน manuscript  
ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น 

 

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

 

ช. อื่นๆ   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๒ รายละเอียดของการนำผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต้องแนบ
เอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ก. ตีพิมพ์ในวารสาร journal Impact factor จำนวนครั้งของการอ้างอิง (ฐานข้อมูล) 
 

ข. สิทธิบัตร ประเภท ปีที่ได้รับการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ 
 
ค. ถ้าเป็น technical report หรือ รายงานวิจัย ผู้ใช้งานคือใคร 

 
ง. การเผยแพร่งานวิจัยได้รับการนำเสนอแบบโปสเตอร์ หรือ oral presentation (โปรดระบุ session 

เช่น plenary, symposium หรือ oral session) หรือสูจิบัตร ในการประชุมหรือการจัดแสดง              
หรือจัดนิทรรศการ (ชื่อ สถานที่จัดประชุม หรือจัดแสดง หรือจัดนิทรรศการ และประเทศ) หรือใน
กรณีท่ีเป็นหนังสือ (โปรดระบุ ชื่อสำนักพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์) 

 
จ. ประวัติการได้รับทุนวิจัยโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลงานชิ้นนี้ 
 
ฉ. หากงานวิจัย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู ้วิจัยได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licesing  Fees)         

รวมเท่าใด (โปรดแสดงหลักฐานสัญญา) 
 

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

(......................................) 
ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

 
 

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

ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
 
 

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

ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
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๔. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน 
๔.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรมให้ใช้ลักษณะการมีส่วนร่วม 

และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามข้อ ๓ 
๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ผู้ขอต้องเป็นผู้ดำเนินการหลัก และมีส่วน

ร่วมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ผู้ดำเนินการหลัก (main author) หมายถึง บุคคลซึ่งมีบทบาทและความรับผิดชอบสำคัญในการ
ออกแบบงานวิชาการนั้น กำหนดโครงร่างเนื้อหาสาระสำคัญของงาน และควบคุมการดำเนินการ หรือในกรณี
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ให้หมายความรวมถึงผู้ลงมือดำเนินการด้วยตนเองด้วย 

๔.๓ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการ                     
ที ่มีผ ู ้ร ่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู ้ร ่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่ า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื ่องนั้น                 
ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้
ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ดำเนินการดังนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจำนวนผู้ร่วมงานทุกคน
และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน 

(๒) ในกรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ได้ให้มี
การลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุความจำเป็นที่ผู้นั้น        
ไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจน เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว 

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได ้

หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับ             
ความเป็นจริงจะถือว่าการกระทำของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้สภามหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยต่อไป 
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ) 
ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน 
  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ   ผลงานศาสนา 
เรื่อง....................................................................................................................... .......................... 
ผู้ร่วมงานจำนวน ........ แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 

(๑) 
ชื่อผู้ร่วมงาน 

 

(๒) 
ปริมาณงานร้อยละ 

(๓) 
รายละเอียดบทบาทและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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

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

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

 

ลงชื่อ ............................................. 
(......................................) 
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๕. แนวทางการประเมินผลการสอน 

หลักเกณฑ์ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนว่าผู้ขอมีความสามารถในการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชา ที่สอนโดยใช้แนวทางในการประเมินตามความ
เหมาะสมดังต่อไปนี้ 

๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือกการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลลัพธ์การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่
สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน (คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ดังตาราง
แนบท้าย) ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 

๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนที่ทันสมัยต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง              
ใช ้คำถามเ พ่ือให ้ผู้ เ ร ี ยนค ิดและตอบคำถามให ้ เข ้ า ใจได้ ชัด เจน หร ือใช ้สื่ อปฏิส ัมพ ันธ ์แบบดิจิทัล                                  
(digital interactive media) 

๓. มีความสามารถท่ีจะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองด้วย
ความมีวิจารณญาณรู้ว่าแหล่งความรู้ใดท่ีควรเชื่อถือสามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างตลอดชีวิต (lifelong learner) 

๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 
๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
๗. มีความสามารถในการใช้สื ่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (digital interactive 

media) ที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นอย่างดี  สามารถจำลองสถานการณ์สมมติเพื ่อให้ผู ้เร ียนเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 

๘. ม ีความสามารถที ่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิส ัมพันธ์  การร ่วมงาน ( interpersonal skill)
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหาการปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น 

๙. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
กรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีมาตรฐานทางด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ

ระบบการประเมินผลการสอนของคณาจารย์ประจำปีที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามท่ีกำหนดไว้ข้างต้นอย่างเป็น
รูปธรรมเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ คณะกรรมการอาจให้ใช้มาตรฐานทางด้านการจัดการเรียนการสอนหรือระบบ  
การประเมินผลการสอน ดังกล่าวนั้นแทนแนวทางการประเมินผลการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้นอกจากนี้
คณะกรรมการอาจกำหนดแนวทางในการประเมินเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้โดยจัดทำเป็นประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกัน
ก่อนการประเมิน 

 
 
 
 



วิธีการ 
๑. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการสอนในชั้ นต้นว่า            

ผู้ขอมีผลการสอนอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผู้ขอว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้

หรือไม ่ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

 แบบท่ี ๑ 
นิยาม ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลสอนวิชาใด

วิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน
อย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 

รูปแบบ เป ็นเอกสารหร ือสื่ อ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข ้องในว ิชาที่ตนสอนประกอบด ้วย                
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมี
สิ ่งต่างๆดังต่อไปนี ้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื ่อบทความหรือหนังสืออ่าน
ประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง 
(tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) สื่อการสอนออนไลน์ หรือ
สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารที่จัดทำเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสำเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออื่น  ๆ
อาทิ ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ ่ง ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาแล้ว 

ลักษณะคุณภาพ อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยที่จะกำหนดเป็นข้อบังคับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (ต่อ) 

 แบบท่ี ๒ 
นิยาม ผลงานทางวิชาการที ่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่

สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้น
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน
จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้เรียนที่นำไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการ
เรียนในวิชานั้น ๆ 

รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที ่ตนสอนประกอบด้วย               
แผนการสอนหัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง  ๆ
ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัด
ย่อเอกสารทีเ่กีย่วเนื่องแผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) 
ภาพเลื่อน (slide) สื่อออนไลน์ สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา
ที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง การอ้างอิงเพื่อขยายความ
ทีม่าของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมท่ีทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย 

การเผยแพร่ ต้องได้รับการจัดทำเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่มหรือสื่ออ่ืน ๆ            
ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น“คำสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ 
มาแล้ว 

ลักษณะคุณภาพ อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยที่จะกำหนดเป็นข้อบังคับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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๖. แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

การประเมินผลงานทางวิชาการของผู ้ทรงคุณวุฒิต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ                  
และมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิเพื ่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งควรคำนึงถึง
องค์ประกอบอื่น ๆเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสิน ดังนี้ 

๑. ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง และสามารถสืบค้น (visibility) 
และเข้าถึง (availability) ผลงานทางวิชาการได้ 

๒. ควรคำนึงถึง Journal ranking ของวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วย ตัวอย่างเช่น ผลงานที่
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Quartiles1 ของ Science Journal Ranking (SJR) ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่มีคุณภาพ 

๓. ควรคำนึงถึงจำนวนครั้งในการอ้างอิงของผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการอ้างอิงจากต่างประเทศ 
๔. impact factor (จากฐานข้อมูล Scopus) ของวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสามารถสะท้อนถึง

คุณภาพของผลงานทางวิชาการได้ 
๕. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ ที่สามารถสร้างผลกระทบได้ในระดับใดต่อวงวิชาการระดับนานาชาติ

หรือสร้างผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๖. จร ิยธรรมในการทำวิ จ ัย  หร ือ  research misconduct เช ่น  falsification, fabrication และ 

plagiarism 
๗. การได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติของผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ประเภทของผลงานทางวิชาการ  
ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กลุ่ม ๑ งานวิจัย   

กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 
๒.๕ งานแปล 
๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (ให้ใช้คำจำกัดความตาม ๗.๔.๒) 
๒.๙ สิทธิบัตร 
๒.๑๐  ซอฟต์แวร์ 
๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (ให้ใช้คำจำกัดความตาม ๗.๔.๑) 
๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม (ให้ใช้คำจำกัดความตาม ๗.๔.๔) 

กลุ่ม ๓ ๓.๑ ตำรา 
๓.๒ หนังสือ 
๓.๓ บทความทางวิชาการ 

กลุ่ม ๔ ๔.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
๔.๓ ผลงานการสอน 
๔.๔ ผลงานนวัตกรรม 
๔.๕ ผลงานศาสนา 
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๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถจำแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
๗.๑ งานวิจัย 
๗.๑ งานวิจัย 
นิยาม     ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็น 

ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
คำตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการนำ
วิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์-Applied research) หรืองานวิจัยสร้างสรรค์
(Creative research) หรือการพัฒนาอุปกรณ ์หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์ 

รูปแบบ     อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
    ๑. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(research process) อาทิ การกำหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทำวรรณกรรม 
ปริทัศน์โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน                 
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่น ๆ แสดงให้
เห็นว่าได้นำความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
    ๒. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ           
และสั้น สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
    ๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งนำงานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 

การเผยแพร่     เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
    ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

   ๑.๑ วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ            
ในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องต้องมี
การตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบ
คุณภาพของบทความโดยผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี ้วารสารวิชาการนั้อาจเผยแพร่
เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 

 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๑ งานวิจัย (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

       ๑.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ 
ก.พ.อ. กำหนด ได้แก่  ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science                       
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse 
ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ ได ้ม ีการบรรณาธิการ โดยคณะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 
    ๓. นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที ่ประชุมทางวิชาการที ่เป็นฉบับเต็มของ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู ้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ทำหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไข
ถ้อยหรือรูปแบบการนำเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความ
ในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการ
หรือวิชาชีพโดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ  
อาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความดังกล่าว จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน   
    ๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ 
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง 
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่
คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น 
     ๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ 
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
     เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนำ“งานวิจัย”นั้นมา
แก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทำไม่ได้ 

 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๑ งานวิจัย (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบ             

วิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และ 
นำเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู ้ศึกษาแล้ว และต้องเป็นที่
ยอมรับ หรือได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึง          
คุณปรโยชน์ในด้านสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจจากนิติบ ุคคลองค์กรที่ สาม                  
(Third party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระด ับ A+ ใช ้ เกณฑ์เด ียวกับระด ับ A และต้องเป ็นที่ยอมร ับอย่ างโดดเด่น
(outstanding) รวมทั ้ งได ้ร ับการอ ้างอ ิงอย ่างกว ้างขว างในฐานข ้อม ูลระดับ               
แนวหน้านานาชาติ ของสาขาวิชานั้น ๆ หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลาย
เป็นอย่างมาก โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวาง
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการ และวงวิชาชีพจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม 
(Third party) ทีไ่ม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
๗.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๗.๒.๑. ผลงานวชิาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 ๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  
 ๗.๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  

๗.๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
๗.๒.๕ งานแปล 
๗.๒.๖  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
๗.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

 ๗.๒.๙  สิทธิบัตร 
๗.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ 
๗.๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
๗.๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
นิยาม      ผลงานวชิาการท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)         

ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

รูปแบบ     จัดทำเป็นเอกสาร โดยมีคำอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้ 

• ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการดำเนินการ  
• หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 
• คำอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
• คำอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ และการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องมาใช้ 
• คำอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
• คำอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่

คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการอุตสาหกรรมนั้น  
• คำอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนำกลับมาใช้ในการเรียน   

การสอน เช่น การเขียนตำรา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้
เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ) 
การเผยแพร่     เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ 

โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     ๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุม
วิชาการที ่มีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ทั ้งนี้ 
บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมี
เอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความ
วิชาการหรือการประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) ให้ใช้ลักษณะการเผยแพร่ตาม ๗.๑ งานวิจัย ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
     ๒. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบ
ของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
    ๓. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบ ที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
    ๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้ อ หรือมีเอกสาร
ประกอบที่มีเนื ้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และต้องมีหลั กฐาน
แสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้นำไปใช้ประโยชน์
แล้ว 
    ๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย 
หรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื ่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดทำเอกสาร 
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ ระดับ B มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ

โดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทำความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มทำให้เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที ่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมนั้น 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหา
หรือทำความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือ     
แวดวงวิชาการอย่างกว ้างขวางอย่างมีน ัยสำคัญเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ                
ระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเม ินจากหลักฐานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องข้อม ูลจากอ ุตสาหกรรม เช่น                         

การสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๑ และข้อ ๒ แล้ว                         

อาจประเมิน จากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒจิะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
คำนิยาม      ผลงานวิชาการซึ่งอาจดำเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและพัฒนา              

มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยคำอธิบายหรือข้อมูลหลักฐาน ได้แก่ (๑) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน (๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผลหรือความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบ
การเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวัตกรรมดังกล่าว
อาจเป็น ทั้งนี้ รูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่
พัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ 
หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและ (๓) กระบวนการและ
ผลลัพธ์ในการนวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึง
ประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน 

รูปแบบ ๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 
๒. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดในการ
พัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดทำเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การเผยแพร่      เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง  โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ                  
โดยคณะผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั ้น ๆ หรือสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบันดังนี้ 
     ๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณและมี
หลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
     ๒. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี ้วารสารทางวิชาการนั้นอาจ 
เผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     ๓. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 
     ๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) 
หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการ
ประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ให้ใช้ลักษณะ
การเผยแพร่ตาม ๗.๑ งานวิจัย ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
     ๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคำอธิบายแนวคิด                
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 

 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ ระดับ B  

    ๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับจาก 
แนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่ 
    ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ 
หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง 

ระดับ A  
    ๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับ B และ 
    ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนา 
ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนได้ 
๓. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
ที่ม ีimpact factors 

ระดับ A+  
   ๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับ A และ 
   ๒. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา 
หรืองานประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
นิยาม     เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทาง 
วิชาการด้านอ่ืน อันนำไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด 
หรือเชิงประจักษ์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือให้ 
ภาครัฐนำไปใช้กำหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คำสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด 
ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ่น 
หรือนานาชาติ 

รูปแบบ     จัดทำเป็นเอกสาร โดยมีคำอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์
สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อมหรือด้านอื่นท่ีต้องการ
แก้ไขโดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลัก
วิชาการ ทั้งนี้ โดยมีนโยบายร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน คำสั่ง หรือมาตรการอื่นใดเป็น
ผลผลิต (output) รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) 
ต่อสังคมในระดับท้องถิ่นระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย 

การเผยแพร่     เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
คุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั ้น  ๆ หรือสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
    ๑. ได้มีการนำเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คำสั ่ง  หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อม
คำอธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณนั้น ๆ ทั้งได้มี
การนำไปสู่การพิจารณาหรือดำเนินการโดยผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
    ๒. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับ B เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที ่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผล
สนับสนุน ซึ่งแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ระดับ A เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ B แต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุม การแก้ปัญหา 
หร ือพัฒนาที ่กว ้างขวางกว ่าข ้อเสนอเด ิม  โดยต้องมีร ่างกฎหมาย ร ่างนโยบาย                           
ร่างแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ A+ เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับการอ้างอิงอภิปรายอย่างกว้างขวาง
ในสังคม หรือได้รับการนำไปใช้โดยผู ้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น  และเกิด
ประโยชน์ 

 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 
นิยาม    งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) 

ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการสอน 
(teaching case study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึง
สาเหตุของปัญหาและปัจจัยอื่น ๆ นำมาประกอบการตัดสินใจและกำหนดทางเลือกในการ
แก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือทำข้อเสนอพัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรม
ของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางใน
การตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ  

รูปแบบ     เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือ (teaching notes)  และ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนำ เนื้อหา และบทส่งท้าย 
    จำนวนกรณีศึกษาท่ีจะนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต้องมีจำนวน 
อย่างน้อย ๕ กรณีศึกษา และมีจำนวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระ
จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ  สำหรับการ
ประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

การเผยแพร่     เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาท่ีมี 
การบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 
    ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

ลักษณะคุณภาพ ระดับ B  
   ๑. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนำ เนื้อหา บทส่งท้าย รายละเอียดข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ 
   ๒. เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการนำเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
      เป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการเป็น
ประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนำไปประยกุตใ์ช้ได้อย่างแพร่หลาย 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
   ๑. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ นำเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู้ศึกษามาก่อน 
มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งและสร้างความรู ้ใหม่ในเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ ง ที่ทำให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 
   ๒. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๕ งานแปล 
นิยาม     งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานวิชาการท่ีมีความสำคัญและ 

ทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนำมาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็น 
ภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

รูปแบบ     งานแปลพร้อมบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้
เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 

การเผยแพร่     เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได ้ผ ่านการประเมิน                     
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
 ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์  
           ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาท ิการเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
           การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการ
สอนว ิชาต ่างๆ ในหล ักสูตร ซึ่ งจำนวนพิมพ์ เป ็นด ัชนีหนึ่ งที่อาจแสดงการเผยแพร่                         
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
           กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ ปรับปรุง 
งานแปลซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้  ทั้งนี้ เมื่อได้แก้ไขปรับปรุง
งานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องนำงานแปล
ดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

กรณีที่ ได ้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่ อยู่ ในเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด การนำงานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในงานแปลเพ่ือ
นำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระทำได้ แต่ให้มีการประเมิน 
คุณภาพงานแปลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทนำของ           

ผู้แปลที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการใช้ภาษาที ่สละสลวย และ                
อ่านเข้าใจง่าย 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีบทนำเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ 
เข้าใจของผู้แปลในเรื่องนั้น ๆ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้า เพิ่มเติม
ของผู้แปลใส่ไว้ในบทนำ หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี 
         สำหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ให้ใช้ลักษณะ
คุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

ระดับ B เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิด
หรือ วัฒนธรรมต้นกำเนิด และบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี        
มีการศึกษา วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบ
ได้กับงานวิจัย มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง  ๆ อันเหมาะสมทั้ง             
ในระดับจุลภาคและมหภาค 

ระดับ A เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผน    
ทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นกำเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมาย 
ในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงาน 
อย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี  มีการให้ 
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและ       
มหภาค 

ระดับ A+ ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A 
โดยมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 
    ๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความสำคัญในระดับที ่มีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 
    ๒. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
    ๓. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิก 
ทางวิชาการ 

 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๖  พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) 

และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน   
นิยาม     งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำ หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะ

อื่น ๆ อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดง
สถานะล่าสุดทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมคำ 
หรือหัวข้อหรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว              
มีคำนำที ่ชี ้แจงหลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่นำมาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธ ีการใช้                   
และมีบรรณานุกรมรวมหรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นคำ            
ในกรณีที่จำเป็น 

รูปแบบ     ประกอบด้วยบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นผลงาน 
ที่ทำให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ 
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 

การเผยแพร่      เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบันดังนี้ 
    ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
    ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับ B เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พื้นฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา 
ที่กว้างขวางตามท่ียอมรับกันในวงวิชาการ   

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี ้ให้เห็นถึง
วิวัฒนาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิด 
เชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คำนิยาม      ผลงานวิชาการที่ เป็นการประดิษฐ์ค ิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ ่นแรง ผลงานการ

สร้างสรรค์พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับการใช้ประโยชน์
เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื ่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 

รูปแบบ      ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดใน
การวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้น ๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนาผลการทดสอบ
คุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการ
ทดสอบในสภาพของการนำไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสมและศักยภาพของผลกระทบจาก
การนำไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม 

การเผยแพร่      เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน                
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ๆ (peer reviewer)               
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     ๑. การจ ัดน ิทรรศการ การจ ัดแสดง การจ ัดการแสดง การแสดงสาธารณะ                      
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
     ๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับ B เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ 
มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการนำผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพ 
ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง 

ระดับ A เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้ เชิงวิชาการ
มากขึ้น มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการนำผลงานนั้นไปใช้มี
ศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

ระดับ A+ เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการที่
ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้  ผลงานมีคุณสมบัติโดดเด่น                    
และมีศักยภาพสูงในการนำไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือ
รูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 ๗.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (ให้ใช้คำจำกัดความตาม ๗.๔.๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๙ สิทธิบัตร (patent) 
นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
รูปแบบ      อาจจัดทำได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 

     ๑. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 
     ๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่า
ของผลงานนั้นด้วย 

การเผยแพร่     มีหลักฐานการนำสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ              
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู ้นำไปวิจัยหรือพัฒนา               
ต่อยอด 

ระดับ A เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้นำไปใช้ประโยชน์ใน              
เชิงพาณิชย์ระดับชาติ 

ระดับ A+ เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้นำไปใช้ประโยชน์ 
ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ 
เชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software) 
นิยาม      หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์   
หลักวิชา เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมี               
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
     ๑. การดำเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธี 
เชิงตัวเลข (numerical method) หรือการดำเนินงานลักษณะ engineering design 
ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง 
     ๒. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี ่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมู ล
ต้นฉบับ (source code) เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบ
อย่างมีนัยสำคัญ 
     ๓. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับ 
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการนำเทคโนโลยี 
สารสนเทศและซอฟต์แวร ์มาใช ้พ ัฒนาแล ้วระบบการทำงานดี ขึ้นได้อย ่ างไร                       
โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือสำรวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน ซึ่งมิได้นำเข้ามาเพ่ือทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว 

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 

รูปแบบ     อาจจัดทำได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งประกอบด้วย 
    ๑. มีคำอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งาน 
หลักการของวิธีการทำงานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิ ชาการ 
หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้นๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 
    ๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดง 
คุณค่าของผลงานนั้นด้วย 

การเผยแพร่     มีหลักฐานการนำซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการ              
หรือว ิชาชีพที่ เกี่ยวข ้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ                   
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software) (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับ B เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนำไปประยุกต์ใช้ได้ 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
        ๑. เป็นผลงานที ่แสดงถึงการวิเคราะห์และนำเสนอผลเป็นความรู ้ใหม่ที่ ล ึกซึ้ง                
กว่างานเดิม ที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว 
        ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนำไปประยุกต์ได้              
อย่างแพร่หลาย 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งานอย่างกว้างขวาง          
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
๗.๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (ให้ใช้คำจำกัดความตาม ๗.๔.๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
๗.๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม (ให้ใช้คำจำกัดความตาม ๗.๔.๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๑ ตำรา 
นิยาม     งานวิชาการที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจาก

การนำข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนกำหนดให้เป็นแกนกลาง 
ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบมีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตาม
หลักการเขียนที่ดีใช้ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้สำคัญ
ที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ   
    เนื้อหาสาระของตำราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 
    ทั้งนี้ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เก่ียวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตำราเล่มที่เสนอขอ 
ตำแหน่งทางวิชาการด้วย 
     ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตำรา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคำสอนจนถึง
ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถ
อ่านและทำความเข้าใจในสาระของตำรานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น 
    หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน             
ไปแล้ว จะนำมาเสนอเป็นตำราไม่ได ้เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นตำรา 

รูปแบบ     เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยคำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป                
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นคำ ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์การอธิบายสาระสำคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง 
หรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในสาระสำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 
กรณีตำราที่เป็นบท (Chapter) จะต้องมีลักษณะดังนี้ 
    ๑. ในกรณีการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวนบทที่จะ
นำมาแทนตำรา ๑ เล่ม ต้องมีอย่างน้อย ๕ บท และมีจำนวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า   
๕๐ หน้า หากเขียนหลายบทต้องเป็นเรื่องท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน 
    ๒. ในกรณีการขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวนบทที่จะนำมาแทนตำรา ๑ เล่ม              
ต้องมีอย่างน้อย ๕ บท และมีจำนวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า หากเขียนหลาย
บทต้องเป็นเรื ่องที ่มีเนื ้อหาเกี่ยวเนื่องกันและต้องมีการสอดแทรกประสบการณ์หรือ
ผลงานวิจัยของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
    ทั้งนี้ อาจอยู่ในตำราเล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ และสำหรับการประเมินคุณภาพ
จะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๓.๑ ตำรา (ต่อ) 
รูปแบบ (ต่อ)  ข้อมูลทางบรรณานุกรม ที่ควรปรากฎในหน้าปกในของตำรา ได้แก่ 

๑. ชื่อตำรา 
๒. ชื่อผู้แต่ง 
๓. ครั้งที่พิมพ์ 
๔. จำนวนที่พิมพ์ในแต่ละครั้ง 
๕. สถานที่พิมพ์ 
๖. โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์ 
๗. ปีที่พิมพ์ 
๘. เลขมาตรฐานสากลประจำตำรา ISBN (ถ้ามี) 

การเผยแพร่ (ต่อ)     เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน             
โดยคณะกรรมการผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิ ในสาขาว ิชานั้ น ๆ หร ือสาขาว ิชาที่ เกี่ ยวข้อง                       
(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
   ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์ หรือ 
   ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, 
e-learning, online learning 
   ๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  
    การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่             
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน  
    กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของตำราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
กำหนด การนำตำรานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในตำราเพื่อนำมาเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระทำได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพตำราที่
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๓.๑ ตำรา (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ระดับ B เป็นตำราที ่มีเนื ้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย  มีแนวคิด                 
และการนำเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในะดับอุดมศึกษา 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
   ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ                           
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
   ๑ .  มี ล ั กษณะเป ็น งานที่ มี การสั ง เ คราะห ์  และสร ้ า งสรรค์ องค ์ ความรู้ ใ หม่                        
(Body of Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รับ              
การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ 
   ๓.  เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๓.๒ หนังสือ 
นิยาม     งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและ 

ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก 
ที่เป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที ่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที ่เป็น
มาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างแข็งแกร่ง
ทางว ิชาการให้แก่สาขาว ิชานั ้น ๆ หร ือสาขาว ิชาที่ เกี่ยวข้อง เน ื ้อหาของหนังสือ                    
ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งใน
หลักสูตรและไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
    เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ  
    หากผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน 
ไปแล้ว จะนำมาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้  

รูปแบบ     เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง 
บรรณานุกรม และดัชนีค้นคำ ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ 
ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
    ๑. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book)  คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียง 
ขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้าง 
เสริมปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
    ๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book chapter) 
โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื ้อหาวิชาการ ซึ ่งผู ้อ่านสามารถทำความเข้าใจ            
ในสาระสำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมี ระบบ                  
มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ทำให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขี ยนหลายคน
จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน   
    จำนวนบทที่จะนำมาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ต้องมีจำนวนอย่างน้อย ๕ บท และมีจำนวน
หน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนังสือ ทั้ง ๕ บท จะต้อง
ไม่ซ้ำซ้อนกันและอยู ่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่ เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ                     
ทั้งนี้ อาจอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ และสำหรับการประเมินคุณภาพ
จะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๓.๒ หนังสือ (ต่อ) 
รูปแบบ (ต่อ) ข้อมูลทางบรรณานุกรม ท่ีควรปรากฎในหน้าปกในของหนังสือ ได้แก่ 

๑. ชื่อหนังสือ 
๒. ชื่อผู้แต่ง 
๓. ครั้งที่พิมพ์ 
๔. จำนวนที่พิมพ์ในแต่ละครั้ง 
๕. สถานที่พิมพ์ 
๖. โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์ 
๗. ปีที่พิมพ์ 
๘. เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN (ถ้ามี) 

การเผยแพร่     เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหนึ่ง โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน                  
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  
    ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์  
    ๒.การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม  
    ๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  
    การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยจำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่
อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้  แต่อาจใช้ดัชนีอื ่นวัดความกว้างขวางในการ
เผยแพร่ได้เช่นกัน 
    กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด การนำหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในหนังสือเพ่ือนำมาเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครั ้งใหม่ สามารถกระทำได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพ
หนังสือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๓.๒ หนังสือ (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับ B เป็นหนังสือที่มีเนื ้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิด      
และการนำเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
     ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  
     ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้
เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  
     ๓. สามารถนำไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
    ๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
    ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง  โดยพิจารณาจากการได้รับ
การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ 
    ๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๓.๓ บทความทางวิชาการ 
นิยาม      งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่าง

ชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรม
เพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้            
จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู ้เขียนแสดง
ทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 

รูปแบบ     ประกอบด้วยการนำความที่แสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ 
วิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

การเผยแพร่     เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
    ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
           ๑.๑ วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการ
ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพ 
ของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ(peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
จากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
           ๑.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่  
ก . พ . อ . ก ำหน ด  ไ ด้ แก่  ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science         
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทา่นั้น), JSTOR และ Project Muse  
ทัง้นี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื ่นที ่มีการบรรณาธิการ  โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ 
     เ มื่ อ ได้ เ ผ ยแพร่  “บทความว ิ ช าการ”  ตามล ั กษณะข้ า งต้ นแล้ ว  กา รน ำ                        
“บทความวิชาการ” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนำมาเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ“บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้ง
หนึ่งจะกระทำไม่ได้ 

 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๓.๓ บทความทางวิชาการ (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับ B เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
มีแนวคิดและการนำเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
    ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ  
    ๒. สามารถนำไปอ้างอิงในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางในระดับชาติ  มีความละเอียดและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
    ๑ .  มีล ักษณะเป ็นงานที่ มี การส ั ง เคราะห ์  และสร ้ างสรรค ์องค ์ความรู้ ใหม่                     
(Body of Knowledge) ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
    ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
นิยาม     ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

อย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อ
สาธารณะ  ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที ่ด ีขึ ้นทางด้านใดด้านหนึ ่ง หรือหลายด้าน  เกี่ยวกับชุมชน วิถีช ีว ิต การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ 
หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่
สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและ
แนวทางแก้ไขของชุมชน ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหากำไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคล
ในเชิงธุรกิจ 

รูปแบบ     จัดทำเป็นเอกสารและมีคำอธิบายหรือคำชี้แจงที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของเอกสาร
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบอย่างน้อยประกอบด้วย 

๑. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย 
๒. สภาพการณ์ของท้องถิ่นและสังคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  
๓. กระบวนการที่ทำให้ท้องถิ่นและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  
๔. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
๕. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว  
๖. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความรู้ 

หรือความเชี่ยวชาญจากสาขาของผู้ยื่นขอ  
๗. แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 

    การจัดทำเอกสารผลงานต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของ 
กลุ่มเป้าหมายหรือท้องถิ่น นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดง 
หลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นวีดิทัศน์ ภาพยนต์ 
แถบเสียง 
    การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีการบูรณาการศาสตร์หลายสาขา สามารถขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมได้จากผลความสำเร็จของทุก สาขา             
โดยผู ้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี ่ยวชาญในการใช้             
ศาสตร์นั้น ๆ เพื่อร่วมพัฒนาหรือแก้ปัญหาจนทำให้พื้นที่นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น     
ได้ชัดเจน 

 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (ต่อ) 
การเผยแพร่    การเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมทำได้โดยการจัดเวทีนำเสนอผลงาน 

ในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นท่ีและจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึก 
เอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิงได้ หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 
   ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 

ระดับ B ลักษณะของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี ่ยวชาญในสาขาของผู้ ยื ่นขอ            
มีการแสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความ
ต้องการที่มาจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย มีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ความรู้ที่สามารถแก ้ ไขป ัญหาที่ เก ิดข ึ ้น หร ือทำความเข ้าใจสถานการณ์จนเกิด               
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น                
หรือสังคมนั้น

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และคุณภาพผลงานที่ยื่นขอจะต้องสามารถนำไปเป็น
แบบอย่างให้กับท้องถิ่นหรือสังคมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรือ        
ถูกนำไปใช้เป็นนโยบายในระดับจังหวัด หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A ผลงานต้องส่งผลกระทบต่อสังคม หรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กร               
ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม     ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที ่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ศิลปะ                

โดยผลงานดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน 
และต้องอธิบายได้ว่ามีแนวคิดจากปรัชญา จริยธรรม สุนทรียภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า
ของความจริง ความดี ความงาม พร้อมคำอธิบาย อันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอื้อต่อการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ความหมาย และคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิมพ์ หรือศิลปะด้านอื่น ๆ  

รูปแบบ     งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ  หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิง
ทฤษฏี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็น
ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดผลงานการนำเสนอความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสาขา
วิชาชีพและการศึกษา ตลอดจนการแสดงคุณค่าของผลงานที่เอื้อให้เกิดการตีความและการ
ประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน 

การเผยแพร่      เผยแพร่สู ่สาธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า                 
4 เดือน โดยต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ได้ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ           
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
จำนวนไม่น ้อยกว่า 3 คน สำหรับระดับผู้ช ่วยศาสตราจารย์และไม่น ้อยกว่า  5 คน                 
สำหรับระดับรองศาสตราจารย์และระดับศาสตราจารย์  โดยการตัดสินของที่ประชุมต้อง             
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงสำหรับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่า             
3 ใน 5 เสียง ในระดับรองศาสตราจารย์และไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง ในระดับศาสตราจารย์   
ทั้งนี้ ผู ้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer) ต้องมิได้สังกัดเดียวกันกับผู้ขอจำนวนไม่น้อยกว่า             
กึ่งหนึ่ง 
   วิธีการเผยแพร่ 
    ๑. วรรณกรรมต้นแบบหรือผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ และเอกสารประกอบ             
ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    ๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ              
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ หรือการแสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (ต่อ) 
การเผยแพร่ (ต่อ)           ๓. การเผยแพร่ที่เกิดจากการใช้งานจริงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ ตลอดจนการเผยแพร่ที่เกิดจากการได้รับเชิญไปบรรยายหรือในการประชุม
วิชาการงานศิลป์ หรือวิชาชีพในต่างประเทศ สำหรับศิลปะการแสดงต้องแสดงใน
กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรระดับประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ
ของประเทศไทยหรือนานาชาติ สถานที่นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต้องเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพนั้น ๆ และต้องดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
โดยเป็นเวทีแสดงผลงานอย่างต่อไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่เป็น peer reviewer 
    ผู ้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจำ เช่น อาจารย์ประจำ              
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ยังคงปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำในสถาบันเดียวกับ              
ผู้ได้รับการประเมิน เป็นต้น 
    ผ ู ้ทรงคุณว ุฒ ิภายนอก หมายถึง  ผู้ม ีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น               
หรือสาขาวิชาใกล้เคียง โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ผู้ขอสังกัด
และไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยนั้น 

ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นผลงานที่มีคุณภาพทางการสร้างสรรค์โดยสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
กระบวนการ เทคนิค รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลเพื่อสื่อความให้กับผู้รับได้
เป็นอย่างดี ซึ ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และ
การศึกษาของศิลปะแขนงนั้นๆ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อ
บุคคลหรือองค์กร 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นตัวอย่างอันดี ที่ยังประโยชน์เด่นชัด   
ต่อวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาแขนงนั้น ๆ 
      ๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่
ลึกซึ้งกว่างานเดิมท่ีเคยมีผู้ศึกษาหรือสร้างสรรค์มาแล้ว 
      ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ส่งผลกระทบต่อบุคคล องค์กร ชุมชน หรือสังคม หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แพร่หลาย หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมีการนำไปใช้อ้างอิงในผลงานอื่น ๆ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ (ต่อ) ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นงานที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

หรือนำเสนอสิ่งใหม่ในด้านการสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ 
     ๑. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทำให้
เกิดการสร้างความรู้ใหม่ ทำให้เกิดความก้าวหน้า เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทาง
หรือรูปแบบใหม่ ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบชุมชน หรือสังคม
หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมีหลักฐานการนำสิทธิบัตรไปใช้ หรือประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวาง 
     ๒. เป็นที ่ยอมร ับและได ้ร ับการอ้างอิงถึงอย ่างกว้างขวางในวงวิ ชาการ                 
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๓ ผลงานการสอน 
นิยาม     ผลงานการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งซึ ่งกำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา              

หรือสถาบันอื ่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด อันประกอบด้วย กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(แผนการสอน วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผล) หรือนวัตกรรมการสอน
อันเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพ ได้ใช้ปฏิบัติในงานประจำมาแล้ว และ               
เกิดผลลัพธ์ที่แสดงว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นอย่างเห็น              
ได้ชัดและก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน ได้รับการเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง หรือมีการถ่ายทอดสู่การใช้งานจริงในภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

รูปแบบ     จัดทำเป็นเอกสารและมีคำอธิบายหรือคำชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจน รายละเอียด
เนื้อหาของเอกสารที่นำเสนอนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
       ๑. สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรือปัญหาด้านเรียนรู้ของผู้เรียน 
       ๒. ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล ที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบ 
การเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรรม หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด                 
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น รูปแบบการสอน หรือการสอนแนวใหม่ เทคนิค สื่อการสอน 
เทคโนโลยีดิจิทัล งานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น 
       ๓. หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา แผนการสอน สื่อการเรียนรู้  และวิธีการ
จัดการเรียนรู้/การสื่อการเรียนรู้ 
       ๔. กระบวนการในการนำไปใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง กระบวนการพัฒนาที่
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เป้าหมาย 
       ๕. ผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด และก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอนโดยแสดงผลลัพธ์ของผู้เรียน               
ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม 
      ๖. เอกสารหลักฐานผลการประเมินการสอนทุกกระบวนวิชาย้อนหลัง ๒ ปีการศึกษา
สำหร ับผู้ช ่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย ์ผลการสอนเฉลี่ ยระดับดีมาก                      
และศาสตราจารย์ ผลการสอนเฉลี่ยระดับดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๓ ผลงานการสอน (ต่อ) 
รูปแบบ (ต่อ)        ๗. เอกสารหลักฐานผลการประเมินของคณะผู ้ทรงคุณวุฒิ  (peer reviewer)                

จากบุคคลภายนอก สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย 
สำหรับรองศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ และสำหรับศาสตราจารย์             
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่เป็น peer reviewer 
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจำ เช่น อาจารย์ประจำผู้มีความรู้              
ความเชี่ยวชาญที่ยังคงปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำในสถาบันเดียวกับผู้ได้รับการ
ประเมิน เป็นต้น 
    ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู ้มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญในสาขาวิชานั ้น หรือ
สาขาวิชาใกล้เคียงโดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที ่ผู ้ขอสังกัด         
และไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยนั้น 
    ท ั ้งนี้  นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล ่าวข้างต้นแล้ว ต ้องแสดงหลักฐาน                     
เชิงประจักษ์ของผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยผลงานแต่ละ            
ชิ้นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างน้อย ๒ รายการ ดังนี้ 
     (๑) การนำไปใช้งานจริงโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานต้นสังกัดระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอื่น การขยายผลใช้งานเป็นต้นแบบภายในคณะ 
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
     (๒) ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับการ
รับรองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น หนังสือรับรองการยื่นคำขอรับ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร   
เป็นต้น 
     (๓) บทความฉบับสมบูรณ์เสนอในที ่ประชุมวิชาการที ่จ ัดโดยสมาคมวิชาการ                 
หรือวิชาชีพ ที ่มีการจัดอย่างต่อเนื ่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั ้งในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน และมีการ
ประเมินคุณภาพ 
     (๔) บทความว ิชาการในหนังส ือรวมบทความ หร ือวารสารว ิชาการ ที่ ม ีการ
บรรณาธิการ โดยคณะผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั ้นและสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน 

 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๓ ผลงานการสอน (ต่อ) 
รูปแบบ (ต่อ)     นอกจากนี้ ยังต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ             

ความเป็นอาจารย์ โดยสรุปเป็นเอกสารที่มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
    (๑) ความเป็นผู ้อุทิศเวลาและผู ้สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพื ่อดูแล 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ  
และความสัมพันธ์ระหว่าง “ครู” และ “ลูกศิษย์”ไม่เพียงทางวิชาการ หรือวิชาชีพ         
แต่รวมถึงสัมพันธภาพที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรระหว่างกัน นำไปสู่การปรับใช้หรือเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิตของลูกศิษย์ 
    (๒) ความเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยได้รับการยอมรับ
จากวงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยต้องแสดงหลักฐานการได้รับรางวัลหรือการยกย่องจาก
สมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพ 

การเผยแพร่     เอกสารสรุปผลการจัดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสอนที่ผ่านการใช้งานจริง
มาไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา หรือใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า    
๔ กระบวนวิชา โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบันในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(peer reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ และใน
ระดับชาติสำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ลักษณะคุณภาพ ระดับ B 
     ๑. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ นวัตกรรม เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ปรับจาก
แนวคิดเดิม หรือเป็นแนวคิดใหม่ 
     ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นนำไปสู่ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ หรือ
สมรรถนะผู ้เรียนเชิงประจักษ์ หรือคุณลักษณะของผู ้เรียนที ่พึงประสงค์ และต้องมี
หลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้ เร ียน             
กลุ่มอ่ืนได้ การขยายผลใช้งานเป็นต้นแบบภายในคณะ มหาวิทยาลัย 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า ผลการศึกษาสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายนอก มหาวิทยาลัย โดยนิติบุคคลอื่น 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า ผลการศึกษา              
ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม 
นิยาม     ผลงานนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ              

ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนามาตรฐาน ประสิทธิภาพ มูลค่า คุณภาพ และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์  สร ้างผลกระทบได ้ในวงกว ้างในเช ิงพาณิชย์  หร ือในเช ิงสาธารณะ                       
และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (product) การบริการ (service) 
กรรมวิธีที่เก่ียวกับการผลิต (process) หรือ 
    (๒) ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจั ดการ 
การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอ่ืนใด 

รูปแบบ     จัดทำเป็นเอกสารและหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู ้ขอผลงาน
กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม การนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
หรือสาธารณะ รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากผลงานนวัตกรรม โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 
     ๑. เอกสารพร้อมหลักฐานข้อมูลคุณสมบัติประจำตำแหน่ง ที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่
ของผู ้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในด้านต่าง ๆ การสร้างทีมงานหรือเครือข่าย               
การผลักดันการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ และการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (I&E career preparation) ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือ
เชื่อมโยงภาคส่วนอื่น (I&E engagement) 
     ๒. เอกสารพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรมที่สรุปข้อมูลที่แสดงให้เห็น
การพัฒนาผลงาน สอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรมโดยสามารถจำแนกตามผลงาน
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นดังนี้ 
         ๒.๑  ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการดำเนินการ 
         ๒.๒  คำอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรือการทำให้เกิดคุณค่าใน
มิติใหม่ ระบุแนวทางใหม่ โดยหรือวิธีการใหม่ หรือวิธีทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลดีกว่าเดิม หรือวิธีที่ทำใหเ้กิดจากการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทยหรือวิธีที่ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือความรู้ใหม่ในประเทศจากกระบวนการ
วิศวกรรมย้อนรอย รวมถึงการมีส่วนร่วมของการกำหนดปัญหาและแก้ปัญหา หรือการ
สร้างคุณค่าในมิติใหม่ 

 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 
รูปแบบ (ต่อ)        ๒.๓ คำอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างคุณค่า 

       ๒.๔ คำอธิบายถึงความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการ 
       ๒.๕ คำอธิบายถึงการดำเนินการหรือการนำผลงานไปใช้ประโยชน์  
       ๒.๖ คำอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ 
    ๓. เอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ผู้เสนอผลงานสามารถใช้
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ที ่ใช้ในการพัฒนาบทบาทของผู้มีส่วนร่วม หรือภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องกับผลงาน
นวัตกรรม อาท ิ
       ๓.๑ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) 
       ๓.๒ ข้อมูลในการนำผลงานไปต่อยอด/ สร้างมูลค่าเพ่ิม (entity creation) 
       ๓.๓ ข้อมูลการได้รับทุนจากภายนอก (sponsored research) 
       ๓.๔ ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อาทิ หลักฐาน การประเมิน
ผลลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ หรือ
รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระ 

การเผยแพร่     เผยแพร ่ในล ักษณะใดล ักษณะหนึ่ งที่แสดงให ้ เห ็นว ่าผ ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผ ู ้ทรงคุณวุฒิซ ึ ่งเป ็นบุคคลภายนอกที ่มาจากหลากหลายสถาบัน              
(peer reviewer) ที่ได้รับการยอมรับ 
     ๑. รายงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ 

        ๑.๑  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรายงานเชิงเทคนิค (technical report)                 
ท ี ่ ได ้ ร ับการสน ับสน ุนจากภาคอ ุตสาหกรรม ( industry sponsored activities)               
รวมถึงสัญญาหรือข้อตกลงการทำงานร่วมกันแสดงถึงการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ (novel data/products) ข้อมูลวิธีการ/กระบวนการใหม่ 
(novel process /procedure) การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งต้องได้รับการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องหลากหลายสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 
การเผยแพร่  
(ต่อ) 

           ๑.๒  รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ์ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม 
           ๑.๓  ในกรณีที ่ผลงานนวัตกรรมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ต ้องมี
หลักฐานแสดงเหตุผล รวมถึงต้องมีหลักฐานยืนยันถึงการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ 
   ๒. เอกสารแสดงทร ัพย ์ส ินทางป ัญญาของผลงานนว ัตกรรม อาท ิ ส ิทธ ิบ ัตร                   
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร เอกสารแสดงการได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชี 
นวัตกรรมไทย   
  ๓. การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผ่านเวทีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
ที่เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมสู่สาธารณะ 
 ๔. การแพร่หลาย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว (embedded)                
ในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือการบริการ 

ลักษณะคุณภาพ ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี   
ระดับ B    
    ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
หรือพื ้นที ่ใดพื ้นที่หนึ่ง โดยมีการดำเนินงานแบบครบกระบวนการครอบคลุมตั ้งแต่
การศ ึกษา ว ิ เคราะห ์ ส ังเคราะห ์ป ัญหา พ ัฒนาและทดสอบผลงานต้ นแบบใน               
สถานการณ์จริงหรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึง
ขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ ๓ ขึ้นไป ที่ผ่านขั้นการ
พิสูจน์แนวคิด (proof-of -concept) และส่วนประกอบหรือชิ ้นส่วนต่าง ๆ ผ่านการ
ทดสอบ ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
    ๒. นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ที ่ส ูงขึ ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รปูแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ระดับ A 
    ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มี
ความแตกต่างจากเดิมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้นหรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน 
หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level 
: TRL) ในระดับ ๕ ขึ้นไป ที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของทั้งระบบผ่านการทดสอบว่าทำงาน
ได้จริง เป็นต้นแบบระบบสมบูรณ์ (full function prototype) สามารถสาธิตการทำงาน
ในสภาพแวดล้อมจริงตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
    ๒. นำไปสู่การต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานด้วยการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์  (commercialization) หร ือใช ้ประโยชน ์สู่ สาธารณะ และเห ็นผลการ
เปลี ่ยนแปลงเป็นที่ประจักษ์ หรือสร้างมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value 
Added : EVA) ที่สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

ระดับ A+ 
     ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงหรือมีการบูรณาการศาสตร์                  
ที ่นำไปสู ่การได้เทคโนโลยีใหม่หร ือกระบวนการใหม่  หรือเป็นการเพิ ่มคุณภาพ                   
และคุณสมบัติใหม่ ๆ (key features) ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ดีขึ ้นกว่าเดิม
อย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดการขยายผลที่นำไปสู่การจัดตั้งธุรกิจใหม่ (entity creation) 
อาทิ จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเริ ่มต้น (startup/spin-off) หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน 
หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level 
: TRL) ในระดับ ๘ ขึ้นไป เป็นเทคโนโลยีที ่ผ่านการทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อม
นำไปใช้งานจริงในภาคการผลิตและบริการ (fully qualified) หรือประสบผลสำเร็จใน
การใช้งานจริง (proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
นำไปใช้ประโยชน์เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม 
    ๒. ได้รับการยอมรับระดับชาติ หรือ นานาชาติ และถูกนำไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ (commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู ่สาธารณะในวงกว้าง หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงแบบก้าวกระโดดสู่ระดับประเทศ หรือก่อให้เกิดสิ่งใหม่
ในอุตสาหกรรมที่นำไปสู่การผลิตหรือบริการมูลค่าสูง หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ที ่ส ูงขึ ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบ             
เชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม 
ระดับ B 
     ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการดำเนินงานแบบครบกระบวนการ ครอบคลุมตั้งแต่
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมและยอมรับสังคม เป้าหมาย 
พัฒนาออกแบบกระบวนการ ทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง และมีการ
ติดตามประเมินผลลัพธ์ หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดง
ให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level : 
SRL) ในระดับ ๓ ขึ้นไป ที่ผ่านการทดสอบ แนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง หรือ มีการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบ
ในพื้นที่นำร่องเพื่อยืนยันผลกระทบตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อพิจารณาความพร้อม
ขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
     ๒. นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ที่สูงขึ ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

ระดับ A 
    ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย หรือ                
เชิงระบบหรือเชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์กรหรือเครือข่ายภาคส่วน 
(consortium) หรือชุมชน ที่ดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือ
คุณภาพที่สูงขึ้นหรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้ และเทคโนโลยีด้านสังคม
(Social Readiness Level : SRL) ในระดับ ๕ ขึ้นไป ที่แนวทางในการแก้ปัญหาได้รับ
การตรวจสอบ และถูกนำสนอแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้อง หรือสามารถนำผล
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอ่ืน ร่วมกับการปรับปรุงแนวทางการพัฒนา              
การแก ้ป ัญหา รวมถ ึงการทดสอบแนวทางการพัฒนา การแก ้ป ัญหาใหม ่ ใน
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

     ๒. มีการนำไปใช้เป็นต้นแบบ หรือมีการถ่ายทอดการดำเนินงานไปยังองค์กร หรือ
เครือข่ายองค์กรหรือชุมชนอื่นหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value 
Added : EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

ระดับ A+ 
    ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการนำไปใช้ในเชิงนโยบาย หรือเชิงระบบหรือ
เชิงกลไก หรือการสร้างหน่วยธุรกิจ ที ่ทำงานลักษณะไม่แสวงหากำไร หรือ social 
enterprise ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญ (อาทิ นวัตกรรม
ภาครัฐ นวัตกรรมสังคมดิจิทัล นวัตกรรมหน่วยเชื ่อมโยง นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ                 
เชิงสังคม นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจแบ่งปัน) ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนา 
หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู ้และ
เทคโนโลยี ด้านสังคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดับ ๘ ขึ้นไป ทีม่ีการเสนอ                      
แนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบแผนการดำเนินงานที่สมบูรณ์  และได้รับ            
การยอมรับ หรือ ได้รับการยอมรับให้นำไปประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้จริง          
ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำไปใช ประโยชน์ได้จริง 
    ๒. นำไปสู่การขยายผลในวงกว้าง ในระดับพ้ืนที่เขตภูมิสังคมหรือจังหวัด หรือภูมิภาค
หรือประเทศ หรือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลนวัตกรรม
ทางสังคมหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรม จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือสร้างมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value 
Added : EVA) ที่สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ระดับ A+ 
     ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการนำไปใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงระบบ หรือ
เชิ งกล ไก  หรื อการสร้ า งหน่ วยธุ รกิ จ  ที่ ท ำ งานล ั กษณะไม่ แสวงหากำ ไรหรือ                         
social enterprise ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญ (อาทิ นวัตกรรม
ภาครัฐ นวัตกรรมสังคมดิจิทัล นวัตกรรมหน่วยเชื่อมโยง นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเชิงสังคม 
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจแบ่งปัน) ในวงกว้างขวางอย่างเป็นรูปธรรม 
     ๒. นำไปสู่การขยายผลในวงกว้าง ในระดับพ้ืนที่เขตภูมิสังคม หรือจังหวัด หรือภูมิภาค 
หรือประเทศ หรือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลนวัตกรรมทาง
สังคมหรือรางวัลที่เกี ่ยวข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรมจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๕ ผลงานศาสนา 
นิยาม     ผลงานที่มีคุณค่า และคุณูปการต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ทั ้งในระดับชาติ และ

นานาชาติ โดยการนำหลักการทางศาสนาที่ผ่านการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาจิตใจ และปัญญา เสริมสร้างชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม 
การเมือง และด้านอ่ืน ๆ จนก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    ๑. เป็นผลงานจากการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาสัปปายสถาน ที่เอื้อต่อการปฏิบัติ 
และออกแบบกระบวนปฏิบัติที่เหมาะสมกับวิถีของชีวิต และสังคมโลก จนทำชุมชน และ
สังคมโลกเกิดสันติสุขในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนา จิตใจ สติ ปัญญา และพฤติกรรมของ
ประชาชน 
    ๒. เป็นผลงานจากการเผยแผ่ สร้างเครื่องมือการเผยแผ่ที่สมสมัย และเอื้อต่อการเผยแผ่
หลักการทางศาสนา รวมถึงเสริมสร้างวิธีเผยแผ่ที่สามารถนำหลักธรรมคำสอนของศาสนา      
ต่าง ๆ มาชี้นำชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดสันติสุข โดยต้องเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
    ๓. เป็นผลงานจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบูรณาการ หลักการทาง
ศาสนาออกไปทำหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อม การศึกษา นวัตกรรม
ทางศาสนา และอื่น ๆ จนกลายเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยต้องชี้ให้เห็นว่าได้นำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 
    ๔. เป็นผลงานจากการบูรณาการคำสอนทางศาสนาให้สอดรับกับศาสตร์สมัยใหม่ หรือใช้
ภาษาสากลเป็นเครื ่องมือในการนำเสนอหลักการทางศาสนา เพื ่อให้สามารถเข้าถึง                 
ความต้องการ ของสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
    ๕. เป็นผลงานจากการสร้างหลักวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนา เป็นทางเลือกคู่กับ
หล ักว ิชาการของประเทศตะว ันตก เพ่ือให้หล ักการทางศาสนา เป ็นองค ์ความรู้              
(body of knowledge) ที่สามารถนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาองค์ความรู้ที ่กว้ างขวาง            
มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๕ ผลงานศาสนา (ต่อ) 
รูปแบบ     จัดทำเป็นเอกสารและมีคำอธิบายหรือคำชี้แจงรายละเอียดที ่ชัดเจน รายละเอียด    

เนื้อหาของเอกสารที่นำเสนอนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
        ๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของบุคคล ชุมชน องค์กร               
และสังคมก่อนดำเนินการ 
         ๒. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และถอดแบบอย่างของความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่จะวิจัยและพัฒนา 
        ๓. ศึกษาวิเคราะห์หลักศาสนาที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนา 
        ๔. บูรณาการหลักศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ให้เหมาะกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการ 
        ๕. สร้างรูปแบบ กระบวนการ หรือหลักสูตร 
        ๖. พัฒนาบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพ้ืนที่เป้าหมาย 
        ๗. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการพัฒนาบุคคล หรือพ้ืนที่เป้าหมาย 
        ๘. นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ (body of knowledge) 
        ๙. กระบวนการติดตาม รักษา และพัฒนาต่อยอดให้การพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายมี
ความมั่งค่ัง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
    ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์
ของผลงานที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และขององค์กรและสังคมระดับชาติ สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยผลงานแต่ละชิ้นต้องมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อ (๑) - (๔) อย่างน้อย ๒ รายการ ดังนี้ 
        (๑) หลักฐานเชิงประจักษ์ของการนำไปใช้งานจริงโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับ
ชุมชน องค์กรและสังคม 
        (๒) หลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (best practice) สามารถ
เป็นต้นแบบที่ดีที่นำไปศึกษาและต่อยอดได้ 
        (๓) มีรูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพยนต์ หรือแถบเสียงที่มีการถอดบทเรียนแล้ว นำเสนอ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
        (๔) มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการท่ีผ่านการลงมือปฏิบัติเผยแพร่ในระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๕ ผลงานศาสนา (ต่อ) 
รูปแบบ (ต่อ)     นอกจากนี้ ยังต้องเสนอเอกสารและแสดงพยานหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
        (๑) มุ ่งมั่น และใส่ใจต่อธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมในวิถีทางที่ ถูกต้องและเหมาะสม             
และเป็นแบบอย่างของนักสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ในวิถีโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป 
        (๒) ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยาที่งดงาม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่ผู้อื่นในชุมชน และสังคม ไม่มีความด่างพร้อย            
ในการดำรงชีวิต 
        (๓) มีจิตเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ มุ่งพัฒนางานจิตอาสา ปรารถนาให้ผู ้อื่นมี
ความสุขจากการทำงาน เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ 
        (๔) มีปัญญาเพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคม ใช้ปัญญา 
สร้างสรรค์คุณค่าต่อทางชุมชน สังคม ผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

การเผยแพร่     เอกสารสรุปผลการใช้หลักศาสนาในการปฏิบัติงานที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปีการศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา หรือ ๔ กระบวนวิชา โดยต้องแสดงหลักฐานว่า
ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบันใน
สาขาวิชานั ้น ๆ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัย             
สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในระดับชาติสำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์                 
และศาสตราจารย์ 

ลักษณะคุณภาพ ระดับ B ผลงานที่มีหลักฐานชัดเจนว่า ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ ่มบุคคลในชุมชนหรือในพื้นที ่เป้าหมายที่ เข้ามาร่วม
กิจกรรม หรือโครงการ 

ระดับ A ใช ้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการ
เปลี ่ยนแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ ่มบุคคลในพื ้นที ่เป้าหมายระดับชาติที่                
เข้ามาร่วมกิจกรรมจนสามารถนำไปสู่ผลกระทางบวกต่อชุมชน องค์กร 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องก่อให้เกิดผลกระทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพื้นที่เป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม นำไปสู่
ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร และสังคม ระดับชาติภ ูม ิภาคและนานาชาติ                
จนกลาย เป ็นองค ์ ความรู้ ใหม่  (body of knowledge) และ เป ็นกรณี ศีกษาที่ ดี                        
(best practice) ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษาดูงานแล้วนำไปขยายผลไปสู่การพัฒนาต่อยอด           
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

 
 



เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 
---------------------------------- 

 
๘. ตัวอย่างแนบท้าย 

 
กรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น 
การคำนวณหาระยะเวลาที่ต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น 
 
= ระยะเวลาที่ยังขาดตามวุฒิการศึกษาเดิม  X คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามวุฒิการศึกษาใหม่ (ปี) 
 (เดือน)      คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามวุฒิการศึกษาเดิม (ปี) 
 
 
หมายเหตุ  ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการคำนวณจากปีเป็นเดือนก่อน 
ตัวอย่าง 
  นาย ก ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทำการสอนเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อและได้รับวุฒิ
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น และกลับมาทำการสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาโท ดังนั้น นายจะต้อง  ก ทำการสอนด้วย            
วุฒิปริญญาโทอีกกี่ปี จึงจะขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
 
วิธีการคำนวณดังนี้    

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งปริญญาตรี ๖ ปี   = ๗๒ เดือน 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งปริญญาโท ๔ ปี   = ๔๘ เดือน 
นาย ก ทำการสอนด้วยวุฒิปริญญาตรีมาแล้ว ๒ ปี ๖ เดือน = ๓๐ เดือน 
ยังขาดระยะเวลาที่ต้องทำการสอนตามวุฒิปริญญาตรี  = ๗๒ – ๓๐   = ๔๒ เดือน 
ต่อมาเมื่อได้รับวุฒิปริญญาโทจะต้องทำการสอนอีก   = ๔๒ x  ๔     = ๒๘ เดือน 

  ๖ 
ดังนั้น นาย ก จะต้องทำการสอนด้วยวุฒิปริญญาโทอีก = ๒ ปี ๔ เดือน 
 
กรณีการขอตำแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

หากจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประสงค์จะขอตำแหน่งทางวิชาการก็ให้
เสนอขอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และต้องเป็นการขอตำแหน่งโดยวิธีปกติเท่านั้น 


