
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 และมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในการประชุมครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2561 มีมติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ว่าด้วย การประชุมและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับวิทยาลัยราชพฤกษ์ ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4 ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืน ๆ ที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
  “การประชุม” หมายถึง การประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
    ต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
  “ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
    ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
  “คณาจารย์” หมายถึง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ พิ เศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์  ซึ่ งท าหน้ าที่
หลักทางด้านการสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัย 
ราชพฤกษ ์

  “คณาจารย์ประจ า” หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานประจ าท าหน้าที่ด้านการสอน 



    การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการของ 
    มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
  “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้เป็นคณาจารย์ประจ า แต่ท าหน้าที่ด้าน 
    การสอน การวิจัย และการให้บริการทาง 
    วิชาการของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
  “ต าแหน่งทางวิชาการ”หมายถึง ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

    ศาสตราจารย์ รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
    รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษด้วย 

 
 ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 
  ให้อธิการบดีแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการและอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
(2) พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 
(3) พิจารณาน าเสนอผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอ

ความเห็นชอบ 
(4) พิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับการอุทธรณ์ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
(5) พิจารณาเทียบต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าสู่ระบบการ

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 

หมวดที่ 2 
การประชุม 

 ข้อ 7 การเรียกประชุมต้องท าเป็นหนังสือแจ้งพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม โดยให้ก าหนดล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ข้อ 8 การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้เป็นไปตามล าดับ ดังนี้ 

(1) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
(2) เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(3) เรื่องสืบเนื่อง 
(4) เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
(5) เรื่องอ่ืน ๆ  

 ข้อ 9 ให้มีการลงลายมือชื่อกรรมการที่มาประชุมทุกครั้ง 
 ข้อ 10 ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
จึงเป็นองค์ประชุม และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน 



 ข้อ 11 ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้องด าเนินการ
ประชุมตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ 12 ประธานมีอ านาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใด ๆ เตือน ห้ามปราม ให้งดการอภิปรายใน
เรื่องท่ีก าลังพิจารณา สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุมหรือเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 13 ให้มีการจดรายงานการประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง โดยให้ที่ประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมนั้น และกรรมการมีสิทธิขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามความเป็นจริงได้ 
ทั้งนี้ ให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด 
 ข้อ 14 เลขานุการมีหน้าที่ ดังนี้ 

(1) เชิญประชุม 
(2) แจ้งระเบียบวาระการประชุมหรือเรื่องที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 
(3) จัดท ารายงานการประชุม 
(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือที่ประธานกรรมการหรือ

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมอบหมาย 
 ข้อ 15 การเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมได้แก่ เลขานุการ 
 ข้อ 16 การเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม ให้เสนอประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วน 
  ให้ประธานกรรมการพิจารณาน าเรื่องที่เสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมตามที่
เห็นสมควร 
 

หมวดที่ 3 
การแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 ข้อ 17 การพิจารณาแต่ งตั้ งคณาจารย์ประจ า ให้ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับและเอกสารแนบท้ายนี้ 

การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระท าได้ 2 วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้งโดย
วิธีพิเศษ 
 

การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ 
 ข้อ 18 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ด าเนินการดังนี้ 
  18.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   18.1.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ 
    ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารง
ต าแหน่งอาจารย์และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ 
    ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง
ด ารงต าแหน่งอาจารย์และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองงานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 



    ในกรณีที่ผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจ าและท าการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนแห่งอ่ืนอยู่ เมื่อได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่จะแต่งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะนับระยะเวลา
ระหว่างเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนนั้น รวมเป็นระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งในการ
พิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการโดยค านวณเวลาท าการสอนดังกล่าวให้เต็มเวลาก็ได้ 
    ในกรณีที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์
พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสาม
หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งมาแล้ว อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนหรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ
นั้นมารวมค านวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ของเวลาที่ท าการสอน 
    ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิม ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น
รวมกัน เพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.1.1 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   18.1.2 ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล 
ที่จ าเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เ พ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้ เกิดการ  
เรียนรู้  และสามารถประเมินการเรียนรู้ ได้ผลถูกต้องที่สุด แต่สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้สูงขึ้น  
ตามระดับต าแหน่งที่ประเมินได ้

 ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความช านาญในการสอน จะต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอน
หลายวิชาหรือสอนวิชาทีม่ีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณีซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมี
คุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตามข้อ 5 แนว
ทางการประเมินผลการสอนในเอกสารแนบท้าย 
   18.1.3 ผลงานทางวิชาการ ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 
    (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
      1 รายการหรือ 
    (3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ 
    (4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้
สังคมหรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) – (๔) ได ้

การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระท า มิได้



เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจาก
เดิมเท่านั้น 

ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้าย 
   18.1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงาน
ของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้ อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงาน
เดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนีใ้นลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทาง
วิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 

(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็น
เกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อ
ค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

(5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย 

  (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือ
สัตว์ ผู้ขอต าแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ที่มีการด าเนินการ 

 
  18.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
    18.2.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
  18.2.2 ผลการสอน ให้น าความในข้อ 18.๑.๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่ต้องมี
ความช านาญพิเศษในการสอน   
    18.2.3 ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 2 วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมี
ปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
 (๒)  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ 
  หรือ 



 (๓)  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง 
 และ 
 (๔)  ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 
  วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ 
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก 
    อย่างน้อย ๒ เรื่อง และมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ 
  (๒)  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
    และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 
  (๓)  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
    และผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี 
  ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โดยวิธีที่  ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ต าราหรือหนังสือซึ่ งมีคุณภาพดีมาก 
อย่างน้อย ๒ เล่ม และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) – (๓) ได ้

 การน างานวิจัยหรืองานใด  ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้น
แต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้า
ทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา หรือวิจัยที่เพ่ิม ขึ้นจากเดิมเท่านั้น 
  ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ตาม
เอกสารแนบท้าย 
 18.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.1.4 
  18.3 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   18.3.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
   18.3.2 ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
   18.3.3 ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้ 
    วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
  ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการการ 
   อุดมศึกษาก าหนด หรือ 

  (๒)  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
   ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการการ 



   อุดมศึกษาก าหนดและผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งต้อง 
   ได้รับการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติตามที่คณะกรรมการการ 
   อุดมศึกษาก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกันทั้ง หมด 
   อย่างน้อย ๕ เรื่อง 

  และ 
   (๓)  ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 

  วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ  
 ดีเด่นและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผล ง าน วิ จั ย  ๕  เ รื่ อ ง  ซึ่ ง ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร เ ผ ยแพร่ ใ น
 วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือ 
(๒ )  ผ ล ง านวิ จั ย  ๑  เ รื่ อ ง  ซึ่ ง ต้ อ ง ไ ด้ รั บก า ร เ ผ ยแพร่ ใ น

วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอ่ืนซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้ง หมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง 

 

 ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 

   วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ 
ดีมากและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานวิ จั ย  ๒  เ รื่ อ ง  ซึ่ ง ต้ อ ง ได้ รั บการ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดหรือฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม ๑ หรือ 

(๒) ผลงานวิ จัย  ๑  เรื่ อง  ซึ่ งต้องได้รับการเผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือ ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๒ เรื่อง 

และ 
(๓)  ต ารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม 
วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ

ดีเด่นและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิ จั ย  ๓  เ รื่ อ ง  ซึ่ ง ต้ อ ง ได้ รั บ กา ร เ ผยแพร่ ใ น

วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือ ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม ๑ หรือ 



(๒ )  ผลงานวิ จั ย  ๑  เ รื่ อ ง  ซึ่ ง ต้ อ ง ได้ รั บการ เผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือ ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม ๑ หรือ ต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม
รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๓ เรื่อง หรือ 

(๓)  ต ารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม 
การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

เพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระท า
มิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจาก
เดิมเท่านั้น 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจาก
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตาม
เอกสารแนบท้าย 
   18.3.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.1.4 
 ข้อ 19 วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  19.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
   19.1.1 ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 
   19.1.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน โดย
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 
   19.1.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชา
นั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
    (1) ประธานกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ 
    (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน 
    การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด ส าหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอ
โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ผู้ขอสังกัด และไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยนั้น 
รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ และก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ



ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้น
ความลับทุกข้ันตอน 
    ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นราย ๆ ไป 
    ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
    ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้
ขอก าหนดต าแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดนั้นสภามหาวิทยาลัย
อาจก าหนดการยกเว้นการประชุมไว้ในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าว
เป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้ 
    ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม สภามหาวิทยาลัยอาจ
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มี
ความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท าหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก
เพ่ิมเติมได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก่อน
ด าเนินการแต่งตั้ง 
   19.1.4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 19.1.3 แล้ว ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้
อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน สามสิบวัน นับแต่วันที่ออก
ค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
ประกาศนี้ รวมทั้งสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป และให้สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามนั้น 
    ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 
  19.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
  19.2.1ให้น าข้อความในข้อ 19.1.1 และ 19.1.3 มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง
ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
   19.2.2 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 19.2.3 เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบ



บังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
    

การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ 
 ข้อ 20  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
    มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ 
รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ า ให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน 
  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  20.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อยห้า
คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการโดยการตัดสินของที่ประชุม ให้ถือ
เสียงข้างมาก ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  20.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้นและให้ด าเนินการตามวิธีการ
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการโดยการตัดสิน
ของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
  20.3 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการ
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง  ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องมี
คุณภาพในระดับดีเด่น 
 

หมวด 4 
การแต่งตั้ง คณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 ข้อ ๒1 การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์ พิ เศษ และศาสตราจารย์ พิ เศษ ให้ พิจารณาจากคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ ง  
ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่ก าหนดในระเบียบ และ
เอกสารแนบท้ายนี้ 
 

  การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระท าได้ ๒ วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการ
แต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ 
  ข้อ 22 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ด าเนินการ
ดังนี้ 



  22.๑ การแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
  22.๑.๑  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง
ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ 
   ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง
ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ 
   ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง
ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน  ที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
   ทัง้นี้ ต้องท าการสอน ร่วมท าการสอนหรือควบคุมการปฏิบัติงานของ 
นักศึกษาในวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในขณะที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  22.๑.๒  ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล 
ที่จ าเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  และ
สามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด แต่สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้สูงขึ้นตามระดับต าแหน่งที่
ประเมินได ้
   ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะของ
สาขาวิชาที่ขอแต่งตั้ง ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต 
ระบบทวิภาค และมีความช านาญในการสอนจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการประเมินผล  
การสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกัน
หล าย ค น  จ ะต้ อ ง เ ส น อ เ อก ส า ร หลั ก ฐ า นที่ ใ ช้ ใ น ก า รป ร ะ เ มิ น ผล ก า ร สอน  ใ นทุ ก วิ ช าห รื อ  
ทุกหั วข้อที่ ผู้ ขอ เป็ นผู้ สอน  แล้ วแต่ กรณี  ซึ่ ง ร วมกัน ได้ ไม่น้ อยกว่ าสามหน่ วยกิ ตระบบทวิภาค 
และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยตามข้อ ๕ แนวทางการประเมินผลการสอนในเอกสารแนบท้าย 
  

  22.๑.๓ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่ งมีคุณภาพ ดี 
และมีปริมาณอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
   (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
     ๑ รายการ หรือ 
   (๓)  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง หรือ 
   (๔)  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม 
   ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้
สังคม หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) – (๔) ได ้
 

   การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้  จะ
กระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏ



ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจาก
เดิมเท่านั้น 
 

   ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตาม 
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ( peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้าย 
 

  22.๑.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
   (๑)  ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้ อ่ืน ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่  
ในวารสารวิชาการมากกว่ าหนึ่ งฉบับ  รวมถึ ง ไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน  
โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
   (๒)  ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน 
ทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
   (๓)  ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ 
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน 
   (๔)  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ 
เป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อ
ค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
   (๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย 
   (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคน
หรือสัตว์ ผู้ขอต าแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินการ 
 

  22.๒ การแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ 
  22.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
  22.๒.๒ ผลการสอน ให้น าความในข้อ 22.๑.๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
แต่ต้องมีความช านาญพิเศษในการสอน 
  22.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและ
มีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
    (๒)  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

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



   และ 
   (๔)  ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 
   วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ 
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก 
   อย่างน้อย ๒ เรื่อง และมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ 
   (๒)  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
   และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 
   (๓)  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
   และผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี 
   ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โดยวิธีที่  ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ต าราหรือหนังสือซึ่ งมีคุณภาพดีมาก 
อย่างน้อย ๒ เล่ม และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) – (๓) ได ้
   การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้  จะ
กระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจาก
เดิมเท่านั้น 
   ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ตาม
เอกสารแนบท้าย 
  22.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ พิ เศษต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ ใน  
ข้อ 22.๑.๔ 
 

  22.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 
  22.๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
พิเศษและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
  22.๓.๒  ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  22.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
 

   วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก 
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
      ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการการ 
      อุดมศึกษาก าหนด หรือ 



    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
      ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการการ 
      อุดมศึกษาก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งต้อง 
      ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการการ 
      อุดมศึกษาก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกันทั้งหมด 
      อย่างน้อย ๕ เรื่อง 
   และ 
   (๓)  ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 
   วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น 
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
      ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการการอุดม 
      ศึกษาก าหนด หรือ 
    (๒)  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
      ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ คณะกรรมการ 
      การอุดมศึกษาก าหนดและผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่ง 
      ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการการ 
      อุดมศึกษาก าหนดหรือผลงานวิชาการ รับใช้สังคม รวมกันทั้ง  
      หมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง 

   ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก 
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
    ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการการ 
     อุดมศึกษาก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ 
   (๒)  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
     ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการการ 
     อุดมศึกษาก าหนดหรือ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และผลงานทาง 
     วิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้ง  
     หมดอย่างน้อย ๒ เรื่อง 
    และ 
   (๓) ต ารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม 
   วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น 
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ 
      อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการการ 
      อุดมศึกษาก าหนด หรือ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ 



    (๒)  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ 
      อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการการ 
      อุดมศึกษาก าหนด หรือ 

   ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม และ  
    ผลงาน ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้ 
    สังคมรวมกันทั้ง หมดอย่างน้อย ๓ เรื่อง หรือ 

   (๓)  ต ารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม 
   การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระท ามิได้ 
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเ รื่องเดิมจนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจาก
เดิมเท่านั้น 
   ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  
ตามเอกสารแนบท้าย 
  22.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์พิเศษต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.๑.๔ 
  ข้อ 23 วิ ธี ก ารแต่ งตั้ งคณาจารย์ พิ เศษให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ให้ด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์โดยอนุโลม 
   การพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ให้ด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอน
เช่นเดียวกันกับการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยอนุโลม 
  การแต่งตั้งผู้มิได้เป็นคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้แต่งตั้งเป็น
อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ตามล าดับ 
 

  ข้อ 24  การแต่ ง ตั้ ง คณาจารย์ พิ เ ศษ  ให้ ด า ร งต า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษโดยวิธีพิเศษ 
  กรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.๑.๑, 22.๒.๑ และ 22.๓.๑ แล้วแต่กรณีให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การ
เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์พิเศษ หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษโดยที่ผู้นั้น
มิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาก่อน  ทั้งนี้  ผู้ที่ ได้รับการเสนอแต่งตั้งจะต้องมีความรู้
ความสามารถสูงและมีความเชี่ยวชาญพิเศษรวมทั้งมีผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพดีเด่น 

ส่วนวิธีการเสนอก าหนดต าแหน่งให้ด าเนินการตามข้ันตอนเช่นเดียวกันกับวิธีการแต่งตั้ง 



ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีปกติ ส าหรับรองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ 
โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ โดยอนุโลม 
  ข้อ 25 แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ แบบเสนอแต่งตั้งคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการ ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนก
ตามระดับคุณภาพ และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 ข้อ 26 กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้
เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคน
เดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
เดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้ผลการ
พิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ต้องระบุเหตุผล
ทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย 

 
หมวด 5 

การแต่งตั้ง ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน 
 

  ข้อ 27 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ในประเทศ หรือสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกับที่เคย
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ และระดับต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าที่บุคคลนั้นเคยด ารงอยู่ ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ งทางวิ ช าการจากสถาบัน อุดมศึกษาในประ เทศหรือสถาบันชั้ นสู ง 
ในต่างประเทศที่จะน ามาใช้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามที่ก าหนดในวรรคต้นนั้น จะต้องเป็นต าแหน่งทางวิชาการ
จากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
ประเทศนั้นด้วย 
  ข้อ  28  การด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามกรณีที่ก าหนดใน 
ข้อ 27 ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 28.๑ ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  27  โดยตรวจสอบสถานภาพต าแหน่ง 
ทางวิชาการเดิมจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสู ง เดิมที่ ได้ รับการแต่งตั้ งและตรวจสอบ  
การรับรองสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชา 
ที่ผู้ นั้ น ได้ เคยรับแต่ งตั้ งของสถาบัน อุดมศึกษาหรือสถาบันชั้ นสู งต่ า งประเทศนั้ น  แล้ วแต่กรณี 
แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ข้อ 28.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและอาจด าเนินการตามหมวด 3 ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ด าเนินการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 



   กรณีการแต่งตั้งผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาระบบอ่ืน
หรือสถาบันชั้นสูงต่างประเทศมาก่อนให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ตามข้อ 19.๑.๓ เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
จากสถาบันนั้น ๆ และต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 ข้อ 28.๓ เมื่ออธิการบดีสั่ง แต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามอ านาจ และตามที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว ให้รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวันนับจาก
วันออกค าสั่ง แต่งตั้งฯ พร้อมส าเนาค าสั่ง แต่งตั้งของมหาวิทยาลัย ส าเนาค าสั่ง แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเดิม และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือ
สถาบันชั้นสูงเดิมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 27 
  ค าสั่ง แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในกรณีนี้ จะต้องระบุสาขาวิชาของ
ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสั่งแต่งตั้งพร้อมทั้งระบุสาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการเดิมของบุคคลนั้นไว้ด้วย 
   กรณีวันที่แต่งตั้งผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน ให้แต่งตั้งได้ ไม่ก่อนวันที่
สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
 

หมวดที่ 6 
การลงโทษ 

 ข้อ 29 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ อันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ
และเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
  29.1 กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือน าผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่นไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือน าผลงานของ
ตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงาน
เดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้   ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
หรือละเลย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน หรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และ
การกระท าใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษา หรือวิจัยไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้นและด าเนินการทางวินัย  ตามข้อเท็จจริงและความ
ร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 
  29.2 กรณีท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น เป็นการลอก
เลียนผลงานของผู้อ่ืนหรือน าเอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้โดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเองหรือน า
ผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับหรือคัดลอกข้อความใด ๆ จาก
ผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงาน
ใหม่ หรือละเลย หรือละเมิดสิทธิส่วนของผู้อ่ืน และการกระท าใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย และไม่
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 



รองศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์พิเศษ ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือน าความกราบบังคับทูลเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิด
เป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกิน
สิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนหรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน 
แล้วแต่กรณี  
 
 

หมวดที่ 7 
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

 ข้อ ๓๐ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย และสามารถเสนอขอ
ทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนและการขอทบทวนดังกล่าว 
แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบมติ 
  ภายใต้บังคับข้อ 19.1.4 และ 19.2.3 เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้
ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 
 ข้อ 31 ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการดังนี้ 
  (1) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง 
   (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับการ
พิจารณาก็ได ้
   (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรับไว้พิจารณา 
โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น 
  (2) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
   (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อ
โต้แย้งโดยมีเหตุผลเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
   (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผล
เพ่ิมเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติมจากที่แต่งตั้งไว้เดิมจ านวนสองถึงสามคน เพ่ือ
พิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมท าหน้าที่เป็นประธาน 
 ข้อ ๓๒ กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการส าหรับการทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมนั้นด้วย 
 ข้อ ๓๓ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะค าชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการที่ยื่นไว้
เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเท่านั้น หากผู้ขอมีผลงาน
ทางวิชาการใหม่เพ่ิมเติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง





เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 
 

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

๑. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง............................................ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ /รองศาสตราจารย์พิเศษ /ศาสตราจารย์พิเศษ) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 
(เชี่ยวชาญ..............................................................) 

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
ตามล าดับ และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ       ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 

(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุ
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นั้นๆ ด้วย) 
 
 
 



๒. ประวัติการท างาน 
 ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท  
 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์/อาจารย์พิเศษ เมื่อวันที่.....เดือน.................พ.ศ. ........... 
 ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา..............เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .... ...... 
 ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พิเศษ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) 
  ในสาขาวิชา................เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ..... ..... 
 

 (ในกรณีท่ีเคยปฏิบัติงานในต าแหน่งอื่น หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า /อาจารย์พิเศษ 
ในสังกัดอ่ืน ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 
 

 อายุการท างาน ...... ปี ........ เดือน 
 

 ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ           รายวิชาที่สอน           ช.ม./สัปดาห์            เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
............          ....………………             ………………..     ………………………………….. 
............          ....………………             ………………..     ………………………………….. 
............          ....………………             ………………..     ………………………………….. 
 

 ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
 ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 



๔. ผลงานทางวิชาการ 
 

 ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่ เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
  ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
  ๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๑.๑.๒ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๑.๑.๓ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุด
โครงการหรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น
เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใดหรือมีความเก่ียวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก
ในงานวิจัยเรื่องใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

  ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๒.๑ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 
 



  ๔.๑.๒.๒ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๑.๒.๓ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๑.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๑.๓.๑ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๑.๓.๒ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๑.๓.๓ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 
 
 
 



 ๔.๑.๔  ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.๔.๑ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๑.๔.๒ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๑.๔.๓ ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ) 
  (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

 ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่ เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรอ งศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ 
  ๔.๒.๑  ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ
มาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 
 
 



 
  ๔.๒.๑.๒ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ
มาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๒.๑.๓ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ
มาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๒.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/  
รองศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๒.๒.๒ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/  
รองศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๒.๒.๓ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/  
รองศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 



 ๔.๒.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๒.๓.๑ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ /ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และ/หรือต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๒.๓.๒ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ /ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และ/หรือต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๒.๓.๓ ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ /ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และ/หรือต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

๔.๒.๔  ต าราหรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์ พิเศษ  
มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......... 

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๒.๔.๒ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์ พิเศษ  
มาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 



  ๔.๒.๔.๓ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์ พิเศษ  
มาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน
เอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ) 
  (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

 ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์
พิเศษ 
  ๔.๓.๑  ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๓.๑.๒ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๓.๑.๓ ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 



  ๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๓.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๓.๒.๒ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๓.๒.๓ .......................................................... ....................................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
   

  ๔.๓.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๓.๓.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ /ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์  /  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔.๓.๓.๒ ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ /ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์  /  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๓.๓.๓ ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ /ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์  /  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
   

  ๔.๓.๔  ต าราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือ
ต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๓.๔.๒ ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือ
ต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔.๓.๔.๓ ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือ
ต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
   (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน
เอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ) 
   (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
    ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
    ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ  
          (.................................................................) 
            ต าแหน่ง................................................................  
                             วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ /รองศาสตราจารย์พิเศษ /ศาสตราจารย์พิเศษ) 
ในสาขาวิชา ...................................................... 

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

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

 

  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ ง . . . (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ /  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ/รองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พิเศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์
พิเศษ).. แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ..... 
(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

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

ต าแหน่ง ..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................. 
เป็นผู้ มีคุณสมบัติ  . . . ( เข้ าข่าย/ ไม่ เข้าข่ าย ) . . .ที่ จะได้ รั บการแต่ งตั้ ง  ให้ด ารงต าแหน่ ง . . . 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ/ รองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พิเศษ/ 
ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษ) 
 
 

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

ต าแหน่ง................................................... 
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

 
 
 
 



ส่วนที่ ๓  แบบประเมินผลการสอน 
 

   คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้ง ที่......./.......เมื่อวันที่....... 
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย)...... 
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา.......................................ของ นาย/นาง/นางสาว 
........................... ......................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

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

ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
  ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
 ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครั้งที่
........./.............เม่ือวันท่ี.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/
นางสาว...................ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ/  
รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษ)....ในสาขาวิชา
..............แลว้เหน็วา่ 
   ๑) งานวิจัย...... ......เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
    ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
    ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
   ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............รายการ คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด.........รายการ ได้แก่ 
    ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
    ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
   ๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่ ). .ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด .........เรื่อง ได้แก่ 
    ๓.๑)........................................................ ...... ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
    ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
   ๔) ต ารา/หนังสือ..........เล่ม คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด..... 
เล่ม ได้แก่ 
    ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 



    ๔.๒)...................... ........................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด........เรื่อง ได้แก่ 
    ๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
    ๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ) 
 

  (กรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่างานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็น
ชุดโครงการหรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดั งกล่าว
ข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร มาประกอบการ
พิจารณาด้วย) 
 
  สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... ......... 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
                (.......................................................) 
             ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
 และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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



  ตอนที่ ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย).... ในการประชุมครั้งที่
.............เมื่อวันที่....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม/ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/
นางสาว....................................เป็นต าแหน่ง.......... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ/  
รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษ)... ในสาขาวิชา
.....................................และใหน้ าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                (.......................................................) 
         ต าแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

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



ส่วนที่ ๕  มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
   สภามหาวิทยาลัย.............................. ในการประชุมครั้งที่..../......... เมื่อวันที่...  
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 
 

   ๑. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว................................ให้ด ารงต าแหน่ ง (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ/ รองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์ พิเศษ/ 
ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษ) ในสาขาวิชา........................................... ได้ตั้งแต่วันที่
...................... ซ่ึงเปน็วนัท่ีสภามหาวิทยาลัย...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับ
ผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ....) 
 

   ๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรอง
ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้ง
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ 
 

    (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษ) ให้เสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน า
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว.................................... 
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์ พิเศษ ในสาขาวิชา. . . . . . . . . . . . . ไ ด้ตั้ งแต่วันที่
.................................... ซ่ึงเป็นวันท่ีสภามหาวิทยาลัย...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุง
สมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ....) พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผล
การประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
                (........................................................)  
                       ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                     วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 
------------------------------ 

 
๒. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา 

 
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง............................................ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ /รองศาสตราจารย์พิเศษ /ศาสตราจารย์พิเศษ) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 
(เชี่ยวชาญ..............................................................) 

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
ตามล าดับ และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ       ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 

(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุ
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นั้นๆ ด้วย) 
 
 
 
 



๒. ประวัติการท างาน 
 ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท  
 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์/อาจารย์พิเศษ เมื่อวันที่.....เดือน.................พ.ศ. ........... 
 ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา..............เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .... ...... 
 ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พิเศษ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) 
  ในสาขาวิชา................เมื่อวันที่.........เดือน.................. ....พ.ศ. .......... 
 

 (ในกรณีท่ีเคยปฏิบัติงานในต าแหน่งอื่น หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า /อาจารย์พิเศษ 
ในสังกัดอ่ืน ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 
 

 อายุการท างาน ...... ปี ........ เดือน 
 

 ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ           รายวิชาที่สอน           ช.ม./สัปดาห์            เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
............          ....………………             ………………..     ………………………………….. 
............          ....………………             ………………..     ………………………………….. 
............          ....………………             ………………..     ………………………………….. 
 

 ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
 ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 



๔. ผลงานทางวิชาการ 
 

 ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่ เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
  ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
  ๔.๑.๑.๑ …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๑.๑.๒ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๑.๑.๓ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุด
โครงการหรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น
เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใดหรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก
ในงานวิจัยเรื่องใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

  ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๒.๑ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 
 



  ๔.๑.๒.๒ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๑.๒.๓ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๑.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๑.๓.๑ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๑.๓.๒ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๑.๓.๓ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 
 
 
 



 ๔.๑.๔  ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.๔.๑ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๑.๔.๒ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๑.๔.๓ ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ) 
  (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

 ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่ เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ 
  ๔.๒.๑  ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ
มาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 
 
 



 
  ๔.๒.๑.๒ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ
มาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๒.๑.๓ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ
มาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  ๔.๒.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/  
รองศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๒.๒.๒ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/  
รองศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔.๒.๒.๓ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/  
รองศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 ๔.๒.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๒.๓.๑ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ /ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และ/หรือต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๒.๓.๒ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ /ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และ/หรือต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๒.๓.๓ ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ /ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และ/หรือต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๒.๔  ต าราหรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์ พิเศษ  
มาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๒.๔.๒ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์ พิเศษ  
มาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๒.๔.๓ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์ พิเศษ  
มาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน
เอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ) 
  (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

 ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์
พิเศษ 
  ๔.๓.๑  ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 



  ๔.๓.๑.๒ .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์  /รองศาสตราจารย์
พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๓.๑.๓ .......................................... ....................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
  ๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๓.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๓.๒.๒ .......................................................... ....................................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม ่

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔.๓.๒.๓ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
   

  ๔.๓.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๓.๓.๑ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ /ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์  /  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๓.๓.๒ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ /ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์  /  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๓.๓.๓ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ /ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์  / 
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  ๔.๓.๔  ต าราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือ
ต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๓.๔.๒ ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือ
ต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
  ๔.๓.๔.๓ ................................................................................. ................ 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือ
ต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่ 

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

   ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) 
 
   (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน
เอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ) 
   (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
    ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
    ลงชื่อ............................................................... ... 
          (.................................................................)  
            ต าแหน่ง...ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า... 
                             วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .........  



ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................ต าแหน่ง............................................
ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น.............................ในสาขาวิชา...................... 
 
 
 
    ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ  
          (.................................................................)  
            ต าแหน่ง................................................................  
                             วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒  แบบประเมินผลการสอน 
 

   คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้ง ที่......./.......เมื่อวันที่....... 
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย)...... 
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา............................. ..........ของ นาย/นาง/นางสาว 
.................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

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

ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
  ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
 ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.. .................................................ในการประชุมครั้งที่
........./.............เม่ือวันท่ี.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/
นางสาว...................ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ/  
รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษ)....ในสาขาวิชา
..............แลว้เหน็วา่ 
   ๑) งานวิจัย............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
    ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
    ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
   ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............รายการ คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด.........รายการ ได้แก่ 
    ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
    ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
   ๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่ ). .ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด .........เรื่อง ได้แก่ 
    ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
    ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
   ๔) ต ารา/หนังสือ..........เล่ม คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด..... 
เล่ม ได้แก่ 
    ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 



    ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด........เรื่อง ได้แก่ 
    ๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
    ๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ..........................  
 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ) 
 

  (กรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่างานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็น
ชุดโครงการหรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร มาประกอบการ
พิจารณาด้วย) 
 
  สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
                (.......................................................) 
             ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
 และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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



  ตอนที่ ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย).... ในการประชุมครั้งที่
.............เมื่อวันที่....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม/ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/
นางสาว....................................เป็นต าแหน่ง.......... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ/  
รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษ)... ในสาขาวิชา
.....................................และใหน้ าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                (.......................................................) 
         ต าแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

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



ส่วนที่ ๔  มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
   สภามหาวิทยาลัย.............................. ในการประชุมครั้งที่..../......... เมื่อวันที่...  
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 
 

   ๑. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว................................ให้ด ารงต าแหน่ ง (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ/ รองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์ พิเศษ/ 
ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษ) ในสาขาวิชา........................................... ได้ตั้งแต่วันที่
...................... ซ่ึงเปน็วนัท่ีสภามหาวิทยาลัย...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับ
ผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ....) 
 

   ๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรอง
ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้ง
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ 
 

    (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พิเศษ) ให้เสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน า
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว.................................... 
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์ พิเศษ ในสาขาวิชา. . . . . . . . . . . . . ได้ตั้ งแต่วันที่
.................................... ซ่ึงเป็นวันท่ีสภามหาวิทยาลัย...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุง
สมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ....) พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผล
การประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
                (........................................................)  
                       ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                     วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

  ๓.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของ
และเป็นผู้ด าเนินการเอง 
  ๓.๒ ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
   ๓.๒.๑.  ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น 
  ๓.๒.๒. ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
    (๑) ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
    (๒) ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้อง
กัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง 
    (๓) ในกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้ขอจะต้อง
เป็นผู้ด าเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงาน 
รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
    (๔) ในกรณีงานวิจัยที่ด า เนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็น 
ผู้ด าเนินการหลักและมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
    ผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และ
ความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ  (Research Summary and 
Recommendation) รวมทั้งเป็นผู้ด าเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว 
    ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author) 
ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  ๓.๓ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทาง
วิชาการ ที่มีผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมใน
ผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่
สามารถติดตอ่ ผู้ร่วมงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ด าเนินการดังนี้ 
   (๑) กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงาน
ทุกคน และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 



   (๒) กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
ได้ ให้มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี  และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้
ชัดเจน เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ า เป็น
ดังกล่าว 
   การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
   หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความ
เป็นจริงจะถือว่าการกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยต่อไป 
  ๓.๔ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มี
การบูรณาการหลายสาขาวิชา ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ 
โดยมีบทบาทในขั้นตอนการท างานอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ 
    ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 
    ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
   ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง 
   ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของ
ผู้ร่วมงานทุกคนและบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง 
  ๓.๕  ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด โดยมีชื่อผู้ใดระบุเป็นเจ้าของผลงานผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
นั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ 
  ๓.๖ กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจาก
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผู้นั้นต้องเป็นผู้
ริเริ่ม ก ากับดูแล และมีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้ขอต าแหน่งทาง
วิชาการอาจใช้ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐ 
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------------------------------ 
๔. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการประเภท………………………………………………………………………………………………..…….. 
เรื่อง............................................................................................................................................. ........... 
ผู้ร่วมงานจ านวน........คนแต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้: 

(๑) 
ชื่อผู้ร่วมงาน 

(๒) 
สารบัญ รายงานการวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์ และระบุว่า 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
เขียนส่วนใด 

(๓) 
ปริมาณงานร้อยละ 

พร้อมระบุบทบาทและหน้าที่ 
ความรับผิดชอบอ่ืน 

นอกเหนือจากที่แสดงในช่อง (๒) 
   

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

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

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

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

(......................................) 
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------------------- 
๕. แนวทางการประเมินผลการสอน 

หลักเกณฑ์ 
  ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการมีความสามารถในการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะวิชาที่สอนโดยใช้แนวทางในการประเมินตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและ 
คัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยเสนอ
เอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน (ค านิยามรูปแบบ
การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพดังตารางแนบท้าย) ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและกฎหมาย 
  ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการ
สอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือ 
ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 
  ๓. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้  
ได้ด้วยตนเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learner) 
  ๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 
  ๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความ
เหมาะสม 
  ๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี 
สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 
  ๘. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน (interpersonal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น 
  ๙. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
 

  กรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการสอน
ของคณาจารย์ประจ าปีที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม เที่ยงตรง
และเชื่อถือได้ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอาจให้ใช้ระบบการประเมินผลการสอน
ดังกล่าวนั้นแทนแนวทางการประเมิน ผลการสอนตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ก าหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอาจก าหนดแนวทางในการประเมิน
เพ่ิมเติมขึ้น อีกก็ได้ โดยจัดท าเป็นประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกันก่อนการประเมิน 
 
 



วิธีการ 
  ๑. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการสอน
ในชั้นต้นว่าผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีผลการสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  ๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

 แบบที่ ๑ 
นิยาม 
 
 
 
 
รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ 
 
 
 
ลักษณะคุณภาพ 
 

ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการ
สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็น
เนื้ อหาวิ ชาและวิ ธีการสอนอย่าง เป็นระบบจัดเป็น เครื่ องมือ           
ส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 
 
เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และ 
อาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้นอีกก็ได้เช่น รายชื่อบทความหรือ
หนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ
(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) 
หรือสื่อการสอนออนไลน์อ่ืน ๆ ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
 
อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่อ
อ่ืน ๆ อาทิซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
 
อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (ต่อ) 
 

 แบบที่ 2 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ 
 
 
 
ลักษณะคุณภาพ 
 

ผลงานทางวิชาการที่ ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ งตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่าง
เป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้ นจากเอกสารประกอบการสอน 
จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือ 
ส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียน
ในวิชานั้น ๆ 
 
เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ อ อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน
ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้น เช่น รายชื่อบทความ
หรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง
แผนภู มิ  ( chart) แถบ เ สี ย ง  ( tape) ภาพ เคลื่ อ น ไห ว  ( video) 
ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ
แบบฝึกปฏิบัติรวมทั้งการอ้างอิงเพ่ือขยายความที่มาของสาระและ
ข้อมูล และบรรณานุกรมท่ีทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย 
 
ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม
หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค าสอน”
ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว 
 
อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทของผลงานทางวิชาการ 
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ 

 
กลุ่ม ๑  งานวิจัย 
 

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

กลุ่ม ๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 

กลุ่ม ๔  ๔.๑ ต ารา 
  ๔.๒ หนังสือ 
  ๔.๓ บทความทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 
------------------- 

 
๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถจ าแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
  ๖.๑ งานวิจัย 
 
       ๖.๑ งานวิจัย 
นิยาม ผลงานวิชาการท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัย 

ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัย
พ้ืนฐาน) หรือการน าวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนา
อุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์ 

รูปแบบ อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
     ๑ . รายงานการวิ จั ยที่ มี ความครบถ้ วนสมบู รณ์และชั ด เจนตลอดทั้ ง
กระบวนการวิจัย  (research process)  อาทิการก าหนดประเด็น ปัญหา วัตถุประสงค์ 
การท าวรรณกรรม ปริทัศน์โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์
โจทย์หรือสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 
การอ้างอิง และอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าได้น าความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และ
แก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
     ๒. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความ
กระชับ และสั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทาง
วิชาการ 
     ๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ 
คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 

 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
 

       ๖.๑ งานวิจัย (ต่อ) 
การเผยแพร่  
(ต่อ) 

     ๓. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการ
ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การ
ใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ใน
หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ 
ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน 
     ๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ 
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้อง
ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น 
     ๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ 
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น 
มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได ้

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธี
วิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
     ๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้ง
กว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
     ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
     ๑. เป็นงานบุกเบิกท่ีมีคุณค่ายิ่งและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เป็นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่
จะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน 
     ๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
  ๖.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑๐ ประเภท ดังนี้ 
   ๖.๒.๑. ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
   ๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
   ๖.๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
   ๖.๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
   ๖.๒.๕ งานแปล 
   ๖.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
   ๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๖.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
   ๖.๒.๙ สิทธิบัตร 
   ๖.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่า
เป็นผลงานที่ท าให้ เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มี ความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้ 
 ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
 หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 
 ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
 ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่เก่ียวข้องมาใช้ 
 ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
 ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่ 
คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการอุตสาหกรรมนั้น 
 ค าอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลับมาใช้ในการเรียนการ
สอน เช่น การเขียนต ารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็น
หัวข้อ วิทยานิพนธ์ หรอืปัญหาพิเศษของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ) 
การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

     ๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการ
ประชุมวิชาการท่ีมีหนังสือประมวลบทความ (proceedings) และมีการประเมินโดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลัง 
การประชุมก็ได้ ทั้งนี้  บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจาก
อุตสาหกรรมหรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     ๒. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหา
ตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
     ๓. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสาร
ประกอบ ที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
     ๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือ 
มีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และ
ต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐาน
รับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
     ๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้อง
จัดท าเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความ
ต้องการโดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์จน
มีแนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมี
แนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น 
 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการ 
แก้ปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนได้ หรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

ระดั บดี เ ด่ น  ใ ช้ เ กณฑ์ เดี ย วกับ ระดับดี มาก  และต้ องส่ ง ผลกระทบต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 
 

หมายเหตุ  แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ ภาคอุตสาหกรรม 
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทาง
ในการประเมินดังต่อไปนี้ 
     ๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
     ๒. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
     ๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจ
ประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ค านิยาม ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการ

วิจัยและพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยค าอธิบาย
หรือข้อมูลหลักฐานส าคัญ ได้แก่ 
(๑) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและ
เหตุผลหรือความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนั้นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็น
รูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่
พัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบ
ใหม่ กิจกรรมใหม่หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียน
การสอนและ (๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียนในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึง
ประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน 

รูปแบบ ๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 
๒. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการ
อธิบายแนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท าเป็น
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การเผยแพร่ ๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 
๓. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ ในฐานข้อมูลที่
คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 
๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบาย
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 

 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี 
๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับ
จากแนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่ 
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง 
 

ระดับดีมาก 
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการ
พัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่ืนได้ 
๓. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
ที่มี impact factors 
 

ระดับดีเด่น 
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ 
๒. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งาน
การศึกษา หรืองานประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
นิยาม เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม

การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือทาง 
วิชาการด้านอ่ืน อันน าไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิง
ความคิด หรือเชิงประจักษ์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการน านโยบายนั้นไป
ปฏิบัติเพ่ือให้ภาครัฐน าไปใช้ก าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการ
อ่ืนใด ทั้งนี้เพ่ือแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ 
ท้องถิ่นหรือนานาชาติ 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สังเคราะห์ สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือ
ด้านอ่ืนที่ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทั้งนี้โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน 
ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด เป็นผลผลิต (output) รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ 
(outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติด้วย 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
๑. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อม
ค าอธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ ทั้ง
ได้มีการน าไปสู่การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
๒. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผล
สนับสนุน ซึ่งแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ระดับดีมาก เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีแต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุม 
การแก้ปัญหา หรือพัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย 
ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง 
ระดับดี เ ด่น  เป็ น เกณฑ์ เดี ยวกับระดับดี มาก และต้อง ได้ รั บการ อ้าง อิ ง 
อภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคม หรือได้รับการน าไปใช้ โดยผู้ รับผิดชอบ 
ในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
นิยาม      งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมา
จัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอ่ืน ๆ  
น ามาประกอบการตัดสินใจและก าหนดทางเลือกในการแกปัญหาตามหลักวิชา หรือ
ท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคล
หรือพฤติกรรมขององค์กรเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทาง
ในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจ
ตัดสินในคดีนั้น ๆ  

จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

รูปแบบ      เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน
(Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา และบทส่งท้าย 

การเผยแพร่      เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยนั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือ
หรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพ 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี 
     ๑. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา บทส่งท้าย
รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ 
     ๒. เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
     เป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
     ๑. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมี 
ผู้ศึกษามาก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 
     ๒. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพ 
ที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๕ งานแปล 
นิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ

ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าใน
สาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่
ประจักษ์ชัดเป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทย
เป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ
อีกภาษาหนึ่ง 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
     ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
     การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางได้แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้
เช่นกัน 

ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษาคณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้
ปรับปรุงงานแปลซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้เมื่อ
ได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
โดยไม่ต้องน างานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด การน างานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน
งานแปลเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ 
แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงานแปลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทน าของ 
ผู้แปลที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่าน
เข้าใจง่าย 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่แสดง
ความรู้ ความเข้าใจของผู้แปลในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมของผู้แปลใส่ไว้ในบทน า หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี  

ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้ใช้ลักษณะคุณภาพ 
ดังต่อไปนี้ 
ระดับดี เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิด
หรือ วัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี  
มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้
กับงานวิจัยมีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทั้งในระดับ
จุลภาค และมหภาค 
ระดับดีมาก เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผน
ทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นก า เนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อ
ความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบท
ของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี  
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาค
และมหภาค 
ระดับดีเด่น ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี
มาก โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติมดังนี้ 
     ๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 
     ๒. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
     ๓. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการ
บุกเบิกทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) 
               และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 
นิยาม งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะ

อ่ืนๆ อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดง
สถานะล่าสุดทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวม
ค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว 
มีค าน าที่ชี้แจง หลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่น ามาใช้รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้และ
มีบรรณานุกรมรวมหรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นค า ใน
กรณทีี่จ าเป็น 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
     ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
         ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พื้นฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา 
ที่กว้างขวางตามท่ียอมรับกันในวงวิชาการ 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี้ให้เห็น 
ถึงวิวัฒนาการของศัพท์หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้ 
เกิดความคิดเชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค านิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการ

สร้างสรรค์พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้
ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 

รูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิด 
ในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบ
คุณสมบัติต่างๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการ
ทดสอบในสภาพของการน าไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบ 
จากการน าไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     ๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ 
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
     ๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ 
มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มี
ศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง 
ระดับดีมาก เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้ 
เชิงวิชาการมากขึ้น มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้และการน า
ผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมใน
ระดับสูง 
ระดับดีเด่น เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้ 
เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ผลงานมี
คุณสมบัติโดดเด่น และมีศักยภาพสูงในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทาง
สังคมในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
ค านิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา 

จริยธรรม หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
สร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน มีการน าเสนอพร้อมค าอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชา
ที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรีด้านสถาปัตยกรรม  
การออกแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่น ๆ 

รูปแบบ งานสร้างสรรค์พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิง
ทฤษฎีรวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัย
ที่เอ้ือให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     ๑. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     ๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ 
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
  ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้ประพันธ์สามารถ อธิบายหลักการ
และกระบวนการสร้างสรรค์ที่สื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัด 
ต่อวรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ ( creative writing) 
และการศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานที่สร้างมิติใหม่ในด้าน
การสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์(creative 
writing) และการศึกษาศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๙ สิทธิบัตร (patent) 
ค านิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

     ๑. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 
     ๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดง 
ถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย 

การเผยแพร่ มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ 
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือ
พัฒนาต่อยอด 
ระดับดีมาก เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ 
ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้
ประโยชน์ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ
เชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software) 
ค านิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการ
ประยุกต์หลักวิชา เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดย
ต้องมีลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังนี้ 
     ๑. การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธี 
เชิงตัวเลข (numerical method) หรือการด าเนินงานลักษณะ engineering design 
ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง 
     ๒. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูล  
ต้นฉบับ (source code) เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุง
ระบบอย่างมีนัยส าคัญ 
     ๓. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพ่ือให้สอดคล้อง
กับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการ 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้
อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือส ารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์
หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งมิได้น าเข้ามาเพ่ือทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว 
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 

รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     ๑. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งาน
หลักการของวิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน 
เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ
เสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้
อย่างไร ในแง่ใด 
     ๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึง
คุณค่าของผลงานนั้นด้วย 

การเผยแพร่ มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ 
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software) (ต่อ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธี
วิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้ง
กว่างานเดิม ที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว 

๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ได้ 
อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งาน 
อย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
นิยาม      ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 
     ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมอาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือ
เป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ่ืน  
ที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการ
รับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา และสามารถน าไปอ้างอิง
ได้ โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็น ต่อไปนี้ 
 การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 การมีส่วนร่วมและการยอมรับ ของสังคมเป้าหมาย 
 การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงนั้น 
 ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
 การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 การสรุปแนวทางการธ ารงรักษาหรือการน าไปขยายผลหรือการปรับปรุง

พัฒนา 
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐาน

เพ่ิมเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์หรือแถบ
เสียง หรือวีดีทัศน์ จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการก าไรหรือความเอ้ืออ านวยจาก
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน หรือ ภาคประชาสังคม ที่ ได้รับผลประโยชน์
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ) 
การเผยแพร่ ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่

และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได ้

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความ
ต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากร
ภาคเอกชน มีการวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ
ท าความเข้าใจสถานการณ์มีการถ่ายทอดผลงานทางวิชาก าร จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่ประจักษ์หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม 
องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนนั้น 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการ
แก้ไขปัญหาหรือท า ความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กร
ภาคเอกชนอ่ืนได้หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่าง
กว้างขวางเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจาก
องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการ
ประเมินดังต่อไปนี้ 
     ๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
     ๒. ประเมินจากหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือ
สารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว อาจ
ประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบด้วยตนเอง
หรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 
     ทั้งนี้ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

 
 



 
 
 
 
 
 

๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๔.๑ ต ารา 
นิยาม      งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  

ซึ่งเกิดจากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎีจากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการ
ค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียน
ก าหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ
สัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้ส าคัญที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ
วงการวิชาการนั้น ๆ 
     เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
     ทั้งนี้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
     ผลงานทางวิชาการท่ีเป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอน
จนถึงระดับท่ีมีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น 
แต่สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้า
ศึกษาในวิชานั้น 
     หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไป
แล้ว จะน ามาเสนอเป็นต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา 

รูปแบบ      เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ 
การสรุปการอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้
ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจ
ในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ,  
e-learning, online learning 
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 



    การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางได้แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้
เช่นกัน 
     ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษาคณะหรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 

๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๔.๑ ต ารา (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
(ต่อ) 

     กรณีที่ ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราแล้วไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนดการน าต ารานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในต ารา
เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มี
การประเมินคุณภาพต าราที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิด
และการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
     ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
     ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียน 
ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
     ๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
     ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
     ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
     ๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๔.๒ หนังสือ 
นิยาม      งานวิชาการท่ีเกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้าน

และลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
มโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง 
ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้ เขียนที่สร้างเสริมปัญญา
ความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรและไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
     เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอ 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
     หากผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค า
สอนไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้ 

รูปแบบ      เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การ
อ้างอิงบรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมี
ข้อมูล แผนภาพตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
     ๑. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียน
เรียบเรียงขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคง และให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่ง ทางวิชาการ 
     ๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book 
chapter) โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถท า 
ความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้า
อย่างมีระบบมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้
ข้อสรุปที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่
ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน 
     จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 



๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

 
 
 

๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๔.๒ หนังสือ (ต่อ) 
การเผยแพร่
(ต่อ) 

     การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดง
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่
ได้เช่นกัน 
     กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด การน าหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน
หนังสือเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ 
แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมี
แนวคิดและการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
     ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
     ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการ
แสดง ให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
     ๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได ้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
     ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
     ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
     ๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

๖. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
       ๖.๔.๒ บทความทางวิชาการ 
นิยาม      งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์

อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการ
ส ารวจวรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ 
อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 

รูปแบบ      ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบาย
หรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและ
บรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยู่ ในฐานข้อมูลที่
คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
      ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการ 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ 
     เมื่อไดเ้ผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความ
วิชาการ” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้น
อีกครั้งหนึ่ง จะกระท าไม่ได้ 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และ
ทันสมัยมีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
     ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
     ๒. สามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได ้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
     ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 



     ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 
 

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

๗. ตัวอย่างแนบท้าย 
กรณีได้รับวุฒิเพิ่มข้ึน 
 
การค านวณหาระยะเวลาที่ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น 
 
= ระยะเวลาที่ยังขาดตามวุฒิการศึกษาเดิม   X   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามวุฒิการศึกษาใหม่ (ปี) 
    (เดือน)      คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามวุฒิการศึกษาเดิม (ปี) 
 
หมายเหตุ ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการค านวณจากปีเป็นเดือนก่อน 
 

ตัวอย่าง 
   นาย ก ได้รับวุฒิปริญญาตรี ท าการสอนเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อและ 
ได้รับวุฒิปริญญาโทเพิ่มขึ้น และกลับมาท าการสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาโท ดังนั้น นาย ก จะต้อง 
ท าการสอนด้วยวุฒิปริญญาโทอีกกี่ปี จึงจะขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
 

วิธีการค านวณดังนี้ 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งปริญญาตรี ๖ ปี     = ๗๒ เดือน 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งปริญญาโท ๔ ปี     = ๔๘ เดือน 
นาย ก ท าการสอนด้วยวุฒิปริญญาตรีมาแล้ว ๒ ปี ๖ เดือน   = ๓๐ เดือน 
ยังขาดระยะเวลาที่ต้องท าการสอนตามวุฒิปริญญาตรี   = ๗๒ - ๓๐  = ๔๒ เดือน 
ต่อมาเม่ือได้รับวุฒิปริญญาโทจะต้องท าการสอนอีก  = ๔๒ x ๔ = ๒๘ เดือน 
       ๖ 
 

ดังนั้น นาย ก จะต้องท าการสอนด้วยวุฒิปริญญาโทอีก   = ๒ ปี ๔ เดือน 
 

กรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 
 



   หากจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประสงค์จะ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการก็ให้เสนอขอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และต้องเป็นการ
ขอต าแหน่งโดยวิธีปกติเท่านั้น 


