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ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ เป็ น ช่ อ งทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพวิ ช าการและนวั ต กรรมของประเทศ รวมทั้ ง
ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นําความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
และพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม หรื อ ประเทศ ตลอดจนผลั ก ดั น ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยก้ า วสู่ ค วามเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ ทั้งนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดหลักเกณฑ์
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้
แต่ต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. กําหนด ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดังนี้
๑.๑ ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๔ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๕ ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
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๑.๖ ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. นี้ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหนึ่ ง ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒/๑ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
หมวด ๑
การแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๓ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
๓.๑ ประธานกรรมการ ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น กรรมการสภาสถาบั น ประเภทผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
๓.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ ก.พ.อ. กํ า หนด ซึ่ ง ครอบคลุ ม คณะหรื อ สาขาวิ ช าที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในสถาบั น นั้ น ๆ
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน
การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในข้อ ๔ และข้อ ๕ ตามวิธีการที่กําหนดในข้อ ๖ ถึงข้อ ๑๐
ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ให้ พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง ผลการสอน ผลงานทางวิ ช าการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กําหนดในประกาศนี้และเอกสารแนบท้าย
การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระทําได้ ๒ วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้ง
โดยวิธีพิเศษ
ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําผู้ใดให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ดําเนินการ ดังนี้
๕.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ
ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อ ง
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ
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ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดโดยสถาบันนั้น ๆ
ในกรณีที่ผู้ขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอ
ขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง มาแล้ ว อาจนํ า ระยะเวลาระหว่ า งเป็ น อาจารย์ พิ เ ศษในภาคการศึ ก ษาที่ ส อน
หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมคํานวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ทําการสอน
ในกรณี ที่ อ าจารย์ ผู้ ใ ดได้ รั บ วุ ฒิ เ พิ่ ม ให้ นั บ ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับ
วุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่กําหนด
ไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๕.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล
ที่จําเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
และสามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด ทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
หรือศาสตราจารย์ แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้สูงขึ้นตามระดับตําแหน่งที่ประเมินได้
ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจํ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไว้ในหลักสูต ร
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชํานาญในการสอน
จะต้ องเสนอเอกสารหลั กฐานที่ ใช้ ในการประเมิ นผลการสอนที่ ผลิ ตขึ้ นตามภาระงานสอน สํ าหรั บกรณี ที่
ผู้ข อได้ ทํ า การสอนหลายวิ ช าหรื อ สอนวิ ช าที่ มี ผู้ ส อนร่ ว มกั น หลายคน จะต้ อ งเสนอเอกสารหลั ก ฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้
ไม่ น้ อ ยกว่ า สามหน่ ว ยกิ ต ระบบทวิ ภ าค และมี คุ ณ ภาพดี มี ก ารอ้ า งอิ ง แหล่ ง ที่ ม าและได้ ใ ช้ ป ระกอบ
การสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดในข้ อ บั ง คั บ ของสภาสถาบั น ตามข้ อ ๕ แนวทางการประเมิ น ผลการสอน
ในเอกสารแนบท้าย
๕.๑.๓ ผลงานทางวิ ช าการต้ อ งประกอบด้ ว ยผลงานซึ่ ง มี คุ ณ ภาพดี และมี
ปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ
(๒) ผลงานวิ จั ย ๑ เรื่ อ ง และผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ น
๑ รายการ หรือ
(๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง
หรือ
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(๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เล่ม
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม
หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได้
การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทํามิได้
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่อ งเดิม จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กําหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน
ตามเอกสารแนบท้าย
๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ต้อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ท างวิ ช าการ ไม่ นํ า ผลงานของผู้ อื่ น มาเป็ น
ผลงานของตนและไม่ ลอกเลีย นผลงานของผู้อื่ น ไม่นํ าผลงานของตนเองในเรื่อ งเดี ย วกัน ไปเผยแพร่
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิง
ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
(๒) ต้อ งอ้างถึง บุคคลหรื อ แหล่ง ที่มาของข้อ มูล ที่นํามาใช้ในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ
เป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทําการวิจัยในคน
หรือสัตว์ ผู้ขอตําแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
สถาบันที่มีการดําเนินการ
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๕.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผู้ขอต้องดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๕.๒.๒ ผลการสอน ให้นําความในข้อ ๕.๑.๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้อง
มีความชํานาญพิเศษในการสอน
๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๒ วิ ธี
ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ
(๒) ผลงานวิ จั ย ๑ เรื่ อ ง และผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ น
๑ รายการ
หรือ
(๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง
และ
(๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
วิ ธี ที่ ๒ ผลงานทางวิ ช าการต้ อ งประกอบด้ ว ยผลงานซึ่ ง มี คุ ณ ภาพ
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย
๒ เรื่อง และมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ
(๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ
(๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เล่ม
และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได้
การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทํามิได้
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่อ งเดิม จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมเท่านั้น
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ทั้งนี้ ผลงานทางวิช าการทุ กประเภทต้ องเป็นผลงานหลั งจากได้รั บ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
พร้ อ มแสดงหลั ก ฐานว่ า การเผยแพร่ นั้ น ได้ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพโดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer
ตามเอกสารแนบท้าย
๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕.๑.๔
๕.๓ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
๕.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผู้ขอต้องดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๕.๓.๒ ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย ๕ เรื่อง
และ
(๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง
ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย ๕ เรื่อง
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สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๒ เรื่อง
และ
(๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม
วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ตําราหรือ
หนังสือ ๑ เล่ม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย ๓ เรื่อง หรือ
(๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม
การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทํา
มิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิช าการทุ กประเภทต้ องเป็นผลงานหลั งจากได้รั บ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
พร้ อ มแสดงหลั ก ฐานว่ า การเผยแพร่ นั้ น ได้ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพโดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer
reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน
ตามเอกสารแนบท้าย
๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕.๑.๔
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ข้อ ๖ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติให้ดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
๖.๑.๑ ให้ ค ณะวิ ช าเสนอชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ต่ อ คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กําหนด
พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
๖.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน
โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
๖.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ
ในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงห้าคน
การแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด
สําหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอ โดยต้องเป็น
บุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้น
รวมทั้ ง มี ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า ตํ า แหน่ ง ที่ เ สนอขอ และกํ า หนดให้ ต้ อ งมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิช าการ โดยมี กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ มาประชุมไม่น้ อยกว่า กึ่ง หนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้ง หมด
และให้การดําเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลหรื อ ความจํ า เป็ น ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ ง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.พ.อ. กํ า หนดได้ ให้ ข อความเห็ น ชอบจาก ก.พ.อ.
เป็นราย ๆ ไป
ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดนั้น สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดยกเว้น
การประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการก็ได้
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ในกรณี ที่ ผู้ ข อเสนอผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คม สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
อาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทําหน้าที่เป็นกรรมการ
๖.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖.๑.๓ แล้ว ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ
และให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกคําสั่ง
แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ทั้งนี้ ก.พ.อ. จะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ รวมทั้งสาระ
และความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ทราบต่อไป และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้น
คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการต้ อ งระบุ ส าขาวิ ช าของตํ า แหน่ ง
ทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย
๖.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
๖.๒.๑ ให้นําความในข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๓ มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง
ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
๖.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
๖.๒.๓ เมื่ อ สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ล้ ว ให้ เ สนอ ก.พ.อ.
ให้ ค วามเห็ น เพื่ อ เสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ นํ า เสนอนายกรั ฐ มนตรี นํ า ความ
กราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๗ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ยังไม่ครบระยะเวลาที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจํา
ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผ้นู ั้นมิได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน
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การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ดําเนินการ ดังนี้
๗.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อยห้าคน
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
๗.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้ เ สนอผลงานทางวิ ช าการได้ เ ฉพาะวิ ธี ที่ ๑ เท่ า นั้ น และให้ ดํ า เนิ น การ
ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนอย่ า งน้ อ ยห้ า คน พิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการ
ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
๗.๓ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้ เ สนอผลงานทางวิ ช าการได้ เ ฉพาะวิ ธี ที่ ๑ เท่ า นั้ น และให้ ดํ า เนิ น การ
ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนอย่ า งน้ อ ยห้ า คน พิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น
ข้อ ๘ แบบคํ า ขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่ ง ตั้ ง ฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ
ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่
ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๙ กรณีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับ
ที่ ไ ด้ เ คยขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการมาแล้ ว หากมี ก ารนํ า ผลงานทางวิ ช าการเดิ ม ที่ เ คยเสนอ
เพื่อพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ อีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงาน ทางวิชาการนั้นใหม่อีก
เว้ น แต่ ค ณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ เห็ น ว่ า เป็ น ผลงานที่ ล้ า สมั ย หรื อ มี เ หตุ ส มควรอื่ น ที่ จ ะไม่ ใ ช้
ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการ
โดยชัดแจ้งด้วย

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

หมวด ๒
การลงโทษ
ข้อ ๑๐ ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณากํ า หนดมาตรการในการป้ อ งกั น และลงโทษ
ผู้ ข อกํ า หนดตํ า แหน่ ง อั น ส่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ก ระทํ า ผิ ด ทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณอั น เกี่ ย วข้ อ ง
กับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ
มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือนําผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ไปใช้
ในการเสนอขอตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการโดยอ้ า งว่ า เป็ น ผลงานทางวิ ช าการของตนเอง หรื อ นํ า ผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่า
เป็ น ผลงานใหม่ หรื อ ละเลยหรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลของผู้ อื่ น หรื อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระทําการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตาม
ความเป็นจริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้งดการพิจารณาการขอตําแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น
และดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้าม
ผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่
สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ
๑๐.๒ กรณี ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไปแล้ ว
หากภายหลังตรวจสอบพบหรื อ ทราบว่าผลงานทางวิ ชาการที่ ใช้ในการเสนอขอตํ าแหน่งทางวิชาการ
ครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนําเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง
หรือนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอก
ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทํา
ให้ เ ข้ า ใจผิ ด ว่ า เป็ น ผลงานใหม่ หรื อ ละเลยหรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลของผู้ อื่ น หรื อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระทําการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์ สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ.
เพื่ อ นํ า ความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ถอดถอน และดํ า เนิ น การทางวิ นั ย
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
มีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

หมวด ๓
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา
ข้อ ๑๑ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
ผู้ ข ออาจเสนอขอทบทวนผลการพิ จ ารณาต่ อ สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และสามารถเสนอขอทบทวน
ผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าว
แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ
ภายใต้บังคับข้อ ๖.๑.๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย และ
ให้คําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ดําเนินการดังนี้
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า คํ า ชี้ แ จงข้ อ โต้ แ ย้ ง มี เ หตุ ผ ลทางวิ ช าการ ให้ มี ม ติ รั บ ไว้ พิ จ ารณา
โดยมอบคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น
(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจง ข้อโต้แย้ง
โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมจาก
การขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการเพิ่ ม เติ ม จากที่ แ ต่ ง ตั้ ง ไว้ เ ดิ ม จํ า นวนสองถึ ง สามคน
เพื่อ พิจารณาคํา ชี้แ จง ข้อ โต้แ ย้งและผลงานทางวิ ชาการของผู้ขอ ทั้ งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม
ทําหน้าที่เป็นประธาน
ข้อ ๑๓ กรณี มีก ารแต่ งตั้ ง กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ เ พื่ อ ทํ าหน้ า ที่ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม ให้สถาบันอุดมศึกษาจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ
สําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มนั้นด้วย

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๔ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ
ที่ยื่นไว้เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ขอมีผลงาน
ทางวิชาการใหม่เพิ่มเติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่าวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวัน
เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการใหม่
ภายใต้บังคับข้อ ๖.๑.๔. กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้คําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการที่ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการพิจารณา
กําหนดตําแหน่ง ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไปจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษา จะแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ได้ไม่ก่อนวันที่ประกาศ
ก.พ.อ. ฉบับนั้น ๆ มีผลบังคับใช้
ข้อ ๑๖ มิให้นําความในข้อ ๓ (๓.๑) มาใช้บังคับกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไม่มีกรรมการสภา
สถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.

-๑ก.พ.อ. ๐๓
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------๑. แบบคําขอรับการพิ จารณากําหนดตําแหน่ งทางวิ ชาการ
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิ ชาการ
แบบประวัตสิ ว่ นตัวและผลงานทางวิชาการ
เพือ่ ขอดํารงตําแหน่ง............................................
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
โดยวิธ.ี .........................
ในสาขาวิชา ............................................................
(เชีย่ วชาญ..............................................................)
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
-------------------------------๑. ประวัตสิ ว่ นตัว
๑.๑ วัน เดือน ปี เกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่อื คุณวุฒเิ ต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒสิ งู สุด
ตามลําดับ และกรณีสาํ เร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒ ิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีทส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหวั ข้อเรือ่ ง
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทีท่ าํ เป็ นส่วนของการศึกษาเพือ่ รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนัน้ ๆ ด้วย)

-๒๒. ประวัตกิ ารรับราชการ
๒.๑ ปจั จุบนั ดํารงตําแหน่ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท
๒.๒ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์ เมือ่ วันที.่ ...........เดือน.............................พ.ศ. ............
๒.๓ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา..............
เมือ่ วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา................
เมือ่ วันที.่ ........เดือน......................พ.ศ. .......
(ในกรณีทเ่ี คยบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งอื่น หรือเคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา/อาจารย์
พิเศษในสังกัดอื่น ให้ระบุตาํ แหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ทีด่ าํ รงตําแหน่งนัน้ ด้วย)
อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน
๒.๕ ตําแหน่งอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
๒.๕.๕
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็ นภาระงานทีท่ าํ โดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาทีส่ อน
ช.ม./สัปดาห์
เปิ ดสอนภาค/ปีการศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเรือ่ งทีท่ าํ การวิจยั และระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ)

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารทีม่ สี ว่ นรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

-๓๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพือ่ ประกอบการพิจารณาตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
๔.๑.๑ ผลงานวิจยั
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ............
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
(กรณีงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจยั ทีเ่ ป็ นชุดโครงการ
หรืองานวิจยั ทีด่ าํ เนินการเป็ นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุวา่ งานวิจยั ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็ นงานวิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งใด
หรือมีความเกีย่ วเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผูข้ อเป็นผูด้ าํ เนินการหลักในงานวิจยั เรือ่ งใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

-๔๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

-๕๔.๑.๔ ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุวา่ อยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีสว่ นร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพือ่ ประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์
๔.๒.๑ ผลงานวิจยั
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

-๖๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

-๗๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๔ ตําราหรือหนังสือ
๔.๒.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

-๘๔.๒.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุวา่ อยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีสว่ นร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๓ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพือ่ ประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์
๔.๓.๑ ผลงานวิจยั
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

-๙๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

- ๑๐ ๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๔ ตําราหรือหนังสือ
๔.๓.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

- ๑๑ (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุวา่ อยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีสว่ นร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ
(.................................................................)
ตําแหน่ง................................................................
วันที.่ ............เดือน.............................พ.ศ. .........

- ๑๒ ส่วนที่ ๒

แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบ้ งั คับบัญชา
แบบประเมินแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ง......................................
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
ในสาขาวิชา ......................................................
โดยวิธ.ี .............................................
ของ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................
สังกัด/ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ.................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
--------------------------------

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง...(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์).. แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
เป็ นผูม้ คี ุณสมบัต.ิ .. (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง ..ผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า..
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ. ........
ความเห็นผูบ้ งั คับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...ทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ง...(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)...

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง...................................................
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ. ........

- ๑๓ ส่วนที่ ๓

แบบประเมินผลการสอน

คณะอนุ กรรมการเพือ่ ประเมินผลการสอน ในการประชุมครัง้ ที.่ ....../.......เมือ่ วันที.่ ........
ซึง่ ได้รบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)........
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วาม....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชีย่ วชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ....ในหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีส่ ภาสถาบันกําหนด

ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพือ่ ประเมินผลการสอน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ........

- ๑๔ ส่วนที่ ๔

แบบประเมินผลงานทางวิ ชาการ

ตอนที่ ๑

การพิ จารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้ าที่ประเมิ นผลงาน
ทางวิ ชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ ที.่ ......../.............
เมือ่ วันที.่ ............................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ ขอกําหนดตําแหน่งเป็ น..(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา..............
แล้วเห็นว่า
๑) งานวิจยั ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด.........เรือ่ ง ได้แก่
๑.๑).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๑.๒).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............รายการ คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
ก.พ.อ.กําหนด.........รายการ ได้แก่
๒.๑).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒.๒).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓) ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.
กําหนด .........เรือ่ ง ได้แก่
๓.๑).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓.๒).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๔) ตํารา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด.........เล่ม
ได้แก่
๔.๑).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................

- ๑๕ ๔.๒).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๕) บทความทางวิชาการ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด
........เรื่อง ได้แก่
๕.๑).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๕.๒).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุวา่ อยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.)
(กรณีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
งานวิจยั ดังกล่าวเป็ นงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็นงานทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจยั ทีเ่ ป็ นชุดโครงการ
หรืองานวิจยั ทีด่ าํ เนินการเป็ นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุวา่ งานวิจยั ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็ นงานวิจยั
เกีย่ วกับเรือ่ งใด หรือมีความเกีย่ วเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร มาประกอบการพิจารณาด้วย)
สรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รบั การนําไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. .........

- ๑๖ ตอนที่ ๒

การพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาตําแหน่ งทางวิ ชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ............เมือ่ วันที.่ ...................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... ตามทีค่ ณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจยั /ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงาน
วิชาการรับใช้สงั คม/ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.
กําหนด และเป็ นผูม้ จี ริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น...
(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กาํ หนดตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.................................... เป็ นตําแหน่ง..........
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา.............................. และให้นําเสนอ
ทีป่ ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........

- ๑๗ ส่วนที่ ๕

มติ สภาสถาบันอุดมศึกษา

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครัง้ ที.่ .../......... เมื่อวันที.่ ..
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมตั /ิ ไม่อนุ มตั )ิ ....
๑. ให้แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว................................ให้ดาํ รงตําแหน่ง (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .....................
ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์
เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)
๒. (สําหรับตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกคําสังแต่
่ งตัง้
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีอ่ อกคําสังแต่
่ งตัง้ พร้อมส่งสําเนา
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)
(สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพือ่ เสนอรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการเพือ่ นําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา.............
ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ................................... ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....) พร้อมส่งสําเนาคําสังแต่
เพื่อทําหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)

ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
ตําแหน่ง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........

- ๑๘ ก.พ.อ. ๐๔
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------๒. แบบเสนอแต่งตัง้ บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิ ชาการโดยผูบ้ งั คับบัญชา
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิ ชาการ
แบบประวัตสิ ว่ นตัวและผลงานทางวิชาการ
เพือ่ แต่งตัง้ ดํารงตําแหน่ง............................................
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
โดยวิธ.ี .........................
ในสาขาวิชา ............................................................
(เชีย่ วชาญ..............................................................)
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
-------------------------------๑. ประวัตสิ ว่ นตัว
๑.๑ วัน เดือน ปี เกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่อื คุณวุฒเิ ต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒสิ งู สุด
ตามลําดับ และกรณีสาํ เร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒ ิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีทส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหวั ข้อเรือ่ ง
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทีท่ าํ เป็ นส่วนของการศึกษาเพือ่ รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนัน้ ๆ ด้วย)

- ๑๙ ๒. ประวัตกิ ารรับราชการ
๒.๑ ปจั จุบนั ดํารงตําแหน่ง....................................................... รับเงินเดือน ........................บาท
๒.๒ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์ เมือ่ วันที.่ .............เดือน.........................พ.ศ. .................
๒.๓ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา...............
เมือ่ วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. .........
๒.๔ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา..................
เมือ่ วันที.่ ........เดือน......................พ.ศ. ...........
(ในกรณีทเ่ี คยบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งอื่น หรือเคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา/อาจารย์พเิ ศษ
ในสังกัดอื่น ให้ระบุตําแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ทีด่ าํ รงตําแหน่งนัน้ ด้วย)
อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน
๒.๕ ตําแหน่งอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
๒.๕.๕
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็ นภาระงานทีท่ าํ โดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาทีส่ อน
ช.ม./สัปดาห์
เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเรือ่ งทีท่ าํ การวิจยั และระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ)

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารทีม่ สี ว่ นรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

- ๒๐ ๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพือ่ ประกอบการพิจารณาตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
๔.๑.๑ ผลงานวิจยั
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ............
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไ

ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

(กรณีงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็นงานทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจยั ทีเ่ ป็ นชุดโครงการ
หรืองานวิจยั ทีด่ าํ เนินการเป็ นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุวา่ งานวิจยั ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็ นงานวิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งใด
หรือมีความเกีย่ วเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผูข้ อเป็นผูด้ าํ เนินการหลักในงานวิจยั เรือ่ งใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

- ๒๑ ๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

- ๒๒ ๔.๑.๔ ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๑.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุวา่ อยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีสว่ นร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพือ่ ประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์
๔.๒.๑ ผลงานวิจยั
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

- ๒๓ ๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

- ๒๔ ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๔ ตําราหรือหนังสือ
๔.๒.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๒.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

- ๒๕ ๔.๒.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุวา่ อยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีสว่ นร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๓ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพือ่ ประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์
๔.๓.๑ ผลงานวิจยั
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

- ๒๖ ๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)

- ๒๗ ๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๔ ตําราหรือหนังสือ
๔.๓.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
๔.๓.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุวา่ อยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีสว่ นร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)

- ๒๘ ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง...ผูบ้ งั คับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า...
วันที.่ .......เดือน...............พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................ตําแหน่ง....................................
ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาเสนอแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ น.......................ในสาขาวิชา............................

ลงชื่อ..................................................(เจ้าของประวัต)ิ
(...................................................)
ตําแหน่ง...........................................................
วันที.่ .......เดือน...............พ.ศ. ........

- ๒๙ -

ส่วนที่ ๒

แบบประเมินผลการสอน

คณะอนุ กรรมการเพือ่ ประเมินผลการสอน ในการประชุมครัง้ ที.่ ....../.......เมือ่ วันที.่ ........
ซึง่ ได้รบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)........
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วาม....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชีย่ วชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ....ในหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีส่ ภาสถาบันกําหนด

ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพือ่ ประเมินผลการสอน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ........

- ๓๐ ส่วนที่ ๓

แบบประเมินผลงานทางวิ ชาการ

ตอนที่ ๑

การพิ จารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้ าที่ประเมิ นผลงาน
ทางวิ ชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา..................................................ในการประชุมครัง้ ที.่ ......../.............
เมือ่ วันที.่ ............................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว....................
ซึง่ ขอกําหนดตําแหน่งเป็ น..(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)...ในสาขาวิชา................
แล้วเห็นว่า
๑) งานวิจยั ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด.........เรือ่ ง ได้แก่
๑.๑).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๑.๒).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............รายการ คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
ก.พ.อ.กําหนด.........รายการ ได้แก่
๓.๑).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓.๒).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓) ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.
กําหนด .........เรือ่ ง ได้แก่
๒.๑).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒.๒).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๔) ตํารา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด.........เล่ม
ได้แก่
๔.๑).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................

- ๓๑ ๔.๒).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๕) บทความทางวิชาการ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด
........เรื่อง ได้แก่
๕.๑).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๕.๒).............................................................. ผูข้ อมีสว่ นร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการให้ระบุวา่ อยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.)
(กรณีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
งานวิจยั ดังกล่าวเป็ นงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจยั ทีเ่ ป็ นชุดโครงการ
หรืองานวิจยั ทีด่ าํ เนินการเป็ นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุวา่ งานวิจยั ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็ นงานวิจยั
เกีย่ วกับเรือ่ งใด หรือมีความเกีย่ วเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร มาประกอบการพิจารณาด้วย)
สรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รบั การนําไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. .........

- ๓๒ ตอนที่ ๒

การพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาตําแหน่ งทางวิ ชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ............เมือ่ วันที.่ ...................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... ตามทีค่ ณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจยั /ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงาน
วิชาการรับใช้สงั คม/ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.
กําหนด และเป็ นผูม้ จี ริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น...
(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กาํ หนดตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.................................... เป็ นตําแหน่ง..........
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา.............................. และให้นําเสนอ
ทีป่ ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........

- ๓๓ ส่วนที่ ๔

มติ สภาสถาบันอุดมศึกษา

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน........................... ในการประชุมครัง้ ที.่ .../......... เมือ่ วันที.่ .....
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมตั /ิ ไม่อนุ มตั )ิ ....
๑. ให้แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว................................ให้ดาํ รงตําแหน่ง (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ...................
ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์
เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)....
๒. (สําหรับตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกคําสังแต่
่ งตัง้
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีอ่ อกคําสังแต่
่ งตัง้ พร้อมส่งสําเนา
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบเสนอแต่งตัง้ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)
(สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการเพือ่ นําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา..............
ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ................................... ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....) พร้อมส่งสําเนาคําสังแต่
เพื่อ ทํา หน้ า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการและจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ
ผลการประเมินผลงาน ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบเสนอแต่งตัง้ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)

ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
ตําแหน่ง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........

- ๓๔ เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิ ชาการ
๓.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพือ่ ประกอบการพิจารณาต้องเป็ นงานทีผ่ ขู้ อต้องเป็ นเจ้าของและเป็น
ผูด้ าํ เนินการเอง
๓.๒ ถ้าเป็ นงานทีผ่ ขู้ อมีสว่ นร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลกั ษณะดังนี้
๓.๒.๑. ผลงานทางวิชาการทีม่ ใิ ช่ผลงานวิจยั ผูข้ อจะต้องมีสว่ นร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
และต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการหลักในเรือ่ งนัน้
๓.๒.๒. สําหรับการมีสว่ นร่วมในผลงานวิจยั ต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูข้ อมีสว่ นร่วมในผลงานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(๒) ผูข้ อเป็ นผูด้ าํ เนินการหลัก และมีผลงานวิจยั เรือ่ งอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน
ซึง่ แสดงปริมาณผลงานวิจยั รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง
(๓) ในกรณีผลงานวิจยั ทีเ่ ป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูข้ อ
จะต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนัน้ ) อย่างน้อย ๑ เรือ่ ง และมีปริมาณผลงาน
รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(๔) ในกรณีงานวิจยั ทีด่ าํ เนินการเป็ นชุดต่อเนื่องกัน ผูข้ อจะต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการ
หลักและมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ผูด้ าํ เนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลทีม่ บี ทบาท และ
ความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบการวิจยั (Research Design) การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis)
และการสรุปผลการวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) รวมทัง้
เป็ นผูด้ าํ เนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผลงานวิจยั แต่ละเรือ่ งควรมีผดู้ าํ เนินการหลัก (Corresponding author)
ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณีอ่นื ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
๓.๓ การลงนามรับรองการมีสว่ นร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการ
ทีม่ ผี รู้ ว่ มงานหลายคนจะต้องให้ผรู้ ว่ มงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีสว่ นร่วมในผลงานเรือ่ งนัน้
ร้อยละเท่าใด รวมทัง้ ระบุบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในผลงานนัน้ ทัง้ นี้ หากไม่สามารถติดต่อ
ผูร้ ว่ มงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ดาํ เนินการดังนี้
(๑) กรณีทไ่ี ม่สามารถติดต่อผูร้ ว่ มงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจาํ นวนผูร้ ว่ มงานทุกคน
และให้ถอื ว่าผูร้ ว่ มงานทุกคนมีสว่ นร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน

- ๓๕ (๒) กรณีผรู้ ว่ มงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีสว่ นร่วมในผลงานทางวิชาการได้
ให้มกี ารลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผูข้ อเป็ นอย่างน้อย พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผล
ความจําเป็ นทีผ่ นู้ นั ้ ไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลทีไ่ ม่สามารถระบุการมีสว่ นร่วมของผูน้ นั ้ ให้ชดั เจน
เพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วย ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็ นผูพ้ จิ ารณาเหตุผลความจําเป็ นดังกล่าว
การลงนามรับรองการมีสว่ นร่วมในผลงานแต่ละเรือ่ ง เมือ่ ได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลีย่ นแปลง
ไม่ได้
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผูข้ อกําหนดตําแหน่งระบุการมีสว่ นร่วมไม่ตรงกับความเป็ นจริง
จะถือว่าการกระทําของผูน้ นั ้ เข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ง
ทางวิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดําเนินการทางวินยั ต่อไป
๓.๔ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ซึง่ มีการดําเนินงานเป็ นหมูค่ ณะ หรือเป็ นงานทีม่ กี ารบูรณาการ
หลายสาขาวิชา ผูข้ อกําหนดตําแหน่งต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการหลักในสาขาวิชาทีเ่ สนอขอ โดยมีบทบาทใน
ขัน้ ตอนการทํางานอย่างน้อย ๓ ขัน้ ตอน คือ
ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริม่ กิจกรรมรับใช้สงั คม
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิน้ งานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง
ให้ผขู้ อกําหนดตําแหน่งระบุบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในผลงานนัน้ ของผูร้ ว่ มงาน
ทุกคนและบทบาทหน้าทีห่ ลักของผูข้ อกําหนดตําแหน่ง โดยให้ผรู้ ว่ มงานทุกคนลงนามรับรอง
๓.๕ ผลงานทางวิชาการต้องได้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด โดยมีช่อื ผูใ้ ด
ระบุเป็ นเจ้าของผลงานผูม้ ชี ่อื ทีร่ ะบุทุกรายย่อมมีสว่ นร่วมในผลงานทางวิชาการนัน้ มากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั
ข้อตกลงระหว่างผูร้ ว่ มงานในผลงานทางวิชาการนัน้ ๆ
๓.๖ กรณีของผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเ่ี ผยแพร่อนั เป็ นผลมาจากวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาทีผ่ ขู้ อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษานัน้ ผูน้ นั ้ ต้องเป็ นผูร้ เิ ริม่ กํากับดูแล
และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยั โดยผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลงาน
ทางวิชาการดังกล่าวได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐

- ๓๖ เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------๔. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิ ชาการ
ผลงานทางวิชาการประเภท…………………………………………………………………………………..
เรือ่ ง....................................................................................................................................................
ผูร้ ว่ มงานจํานวน........คนแต่ละคนมีสว่ นร่วมดังนี้:
(๑)
ชื่อผูร้ ่วมงาน

(๒)
สารบัญ รายงานการวิ จยั
ฉบับสมบูรณ์ และระบุว่า
ผูข้ อกําหนดตําแหน่ ง
เขียนส่วนใด

(๓)
ปริ มาณงานร้อยละ
พร้อมระบุบทบาทและหน้ าที่
ความรับผิดชอบอื่น
นอกเหนื อจากที่แสดงในช่อง (๒)

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

- ๓๗ เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------๕. แนวทางการประเมิ นผลการสอน
หลักเกณฑ์
ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนว่าผูข้ อกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการมีความสามารถในการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของวิชาทีส่ อน ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชา
ทีส่ อนโดยใช้แนวทางในการประเมินตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็ นระบบ โดยกําหนดจุดมุง่ หมายของการสอนให้ชดั เจนและ
คัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพือ่ ให้ผลการสอนเป็ นไปตามจุดมุง่ หมายทีว่ างไว้โดยเสนอเอกสาร
หลักฐานทีส่ ามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อทีผ่ ขู้ อกําหนดตําแหน่งเป็ นผูส้ อน (คํานิยามรูปแบบการเผยแพร่
และลักษณะคุณภาพดังตารางแนบท้าย) ซึง่ มีการอ้างอิงแหล่งทีม่ า อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ
กฎหมาย
๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธสี อนต่างๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใช้คาํ ถาม
เพือ่ ให้ผเู้ รียนคิดและตอบคําถามให้เข้าใจได้ชดั เจน
๓. มีความสามารถทีจ่ ะสอนให้ผเู้ รียนสามารถเสาะแสวงหาความรูแ้ ละพัฒนาองค์ความรู้
ได้ดว้ ยตนเอง ด้วยความมีวจิ ารณญาณ รูว้ า่ แหล่งความรูใ้ ดทีค่ วรเชื่อถือ สามารถเป็ นผูเ้ รียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวติ (lifelong learner)
๔. มีความสามารถสอนให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูอ้ ย่างมีเหตุผลในวิชาทีส่ อน
๕. มีความสามารถให้ผเู้ รียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาทีเ่ รียนกับวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
๖. มีความสามารถจัดให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ตามความเหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใช้สอ่ื การสอนและอุปกรณ์ชว่ ยสอนทีท่ นั สมัยเหมาะสมเป็ นอย่างดี
สามารถจําลองสถานการณ์สมมติเพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
๘. มีความสามารถทีจ่ ะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสมั พันธ์ การร่วมงาน (interpersonal skill)
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปญั หา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น
๙. มีความสามารถในการประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนในวิชาทีส่ อน
กรณีทส่ี ภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินผลการสอน
ของคณาจารย์ประจําปีทค่ี รอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ขา้ งต้นอย่างเป็ นรูปธรรม เทีย่ งตรง
และเชื่อถือได้ คณะกรรมการอาจให้ใช้ระบบการประเมินผลการสอนดังกล่าวนัน้ แทนแนวทางการประเมิน
ผลการสอนตามที่ ก.พ.อ. กําหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทางในการประเมินเพิม่ เติมขึน้
อีกก็ได้ โดยจัดทําเป็ นประกาศให้เป็ นทีท่ ราบทัวกั
่ นก่อนการประเมิน

- ๓๘ วิ ธีการ
๑. ให้ผบู้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น (หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการสอนในชัน้ ต้น
ว่าผูเ้ สนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการมีผลการสอนอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้หรือไม่
๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูข้ อกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้หรือไม่ ทัง้ นี้ อาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการเพือ่ ประเมินผลการสอน
ได้ตามความเหมาะสม

- ๓๙ ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิ นผลการสอน

นิยาม

แบบที่ ๑
ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ นเอกสารทีใ่ ช้ประกอบในการประเมินผลการสอน
วิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ะท้อนให้เห็น
เนื้อหาวิชาและวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบจัดเป็ นเครือ่ งมือสําคัญของ
ผูส้ อนในการใช้ประกอบการสอน

รูปแบบ

เป็ นเอกสารหรือสือ่ อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในวิชาทีต่ นสอน ประกอบด้วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และ
อาจมีสงิ่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิม่ ขึน้ อีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือ
หนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารทีเ่ กีย่ วเนื่อง
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)
ภาพเลื่อน (slide) หรือสือ่ การสอนออนไลน์อ่นื ๆ ซึง่ มีการอ้างอิง
แหล่งทีม่ าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่

อาจเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทําเป็ นรูปเล่มหรือถ่ายสําเนาเย็บเล่มหรือเป็ น
สือ่ อื่น ๆ อาทิ ซีดรี อม ทีไ่ ด้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว

ลักษณะคุณภาพ

อยูใ่ นดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะกําหนดเป็ นข้อบังคับ

- ๔๐ ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิ นผลการสอน (ต่อ)

นิยาม

แบบที่ ๒
ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาทีส่ ะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาทีส่ อนและวิธกี ารสอน
อย่างเป็ นระบบ โดยอาจพัฒนาขึน้ จากเอกสารประกอบการสอน
จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็ นเครือ่ งมือสําคัญ
ของผูเ้ รียนทีน่ ําไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิม่ เติมขึน้ จากการเรียน
ในวิชานัน้ ๆ

รูปแบบ

เป็ นเอกสารรูปเล่มหรือสือ่ อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในวิชาทีต่ นสอน
ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร) และมีสงิ่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิม่ ขึน้ เช่น รายชื่อบทความ
หรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารทีเ่ กีย่ วเนื่อง
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)
ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศกึ ษาทีใ่ ช้ประกอบการอธิบายภาพ
แบบฝึ กปฏิบตั ิ รวมทัง้ การอ้างอิงเพือ่ ขยายความทีม่ าของสาระและข้อมูล
และบรรณานุกรมทีท่ นั สมัยและถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่

ต้องได้รบั การจัดทําเป็ นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม
หรือสือ่ อื่น ๆ ทีแ่ สดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็ น “คําสอน”
ให้แก่ผเู้ รียนในวิชานัน้ ๆ มาแล้ว

ลักษณะคุณภาพ

อยูใ่ นดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะกําหนดเป็ นข้อบังคับ

- ๔๑ ประเภทของผลงานทางวิ ชาการ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
กลุ่ม ๑ งานวิจยั
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๒.๑. ผลงานวิชาการเพือ่ อุตสาหกรรม
๒.๒ ผลงานวิชาการเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
๒.๓ ผลงานวิชาการเพือ่ พัฒนานโยบายสาธารณะ
๒.๔ กรณีศกึ ษา (Case Study)
๒.๕ งานแปล
๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๒.๙ สิทธิบตั ร
๒.๑๐ ซอฟต์แวร์
กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
กลุ่ม ๔ ๔.๑ ตํารา
๔.๒ หนังสือ
๔.๓ บทความทางวิชาการ

- ๔๒ เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ
ผลงานวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ สามารถจําแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้
๖.๑ งานวิ จยั
๖.๑ งานวิ จยั
นิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธวี ทิ ยาการวิจยั
ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ และมีทม่ี าและวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจน เพือ่ ให้ได้มาซึง่
ข้อมูลคําตอบหรือข้อสรุปรวม ทีจ่ ะนําไปสูค่ วามก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจยั พืน้ ฐาน)
หรือการนําวิชาการนัน้ มาใช้ประโยชน์ (งานวิจยั ประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์
หรือกระบวนการใหม่ทเ่ี กิดประโยชน์
รูปแบบ

อาจจัดได้เป็ น ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานการวิจยั ทีม่ คี วามครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทัง้ กระบวนการวิจยั
(research process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญั หา วัตถุประสงค์ การทําวรรณกรรม
ปริทศั น์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสจู น์โจทย์หรือสมมติฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประมวลสรุปผลและให้ขอ้ เสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ
แสดงให้เห็นว่าได้นําความรูจ้ ากงานวิจยั มาตอบโจทย์และแก้ปญั หาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. บทความวิจยั ทีป่ ระมวลสรุปกระบวนการวิจยั ในผลงานวิจยั นัน้ ให้มคี วามกระชับ
และสัน้ สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึง่ นํางานวิจยั มาใช้ประกอบการเขียน

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมินคุณภาพ
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.
กําหนด ทัง้ นี้วารสารทางวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์ หรือเป็ นสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจยั

- ๔๓ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ
๖.๑ งานวิ จยั (ต่อ)
การเผยแพร่
๓. นําเสนอเป็ นบทความวิจยั ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการทีเ่ ป็ นฉบับเต็มของการประชุม
(ต่อ)
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผูท้ รงคุณวุฒหิ รือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความซึง่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ อ่ี ยูใ่ นวงวิชาการนัน้ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
่
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยคํา
ทําหน้าทีค่ ดั สรรกลันกรอง
หรือรูปแบบการนําเสนอทีถ่ กู ต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบหนังสือหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทัง้ นี้ คณะผูท้ รงคุณวุฒหิ รือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผทู้ รงคุณวุฒทิ อ่ี ยูใ่ นวงวิชาการสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้องจากหลากหลายสถาบัน
๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างกว้างขวาง
ตามทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ทัง้ นี้ คณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ (peer reviewer)
จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพือ่ ให้งานวิจยั นัน้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อกําหนดของสัญญาจ้างเท่านัน้
๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างกว้างขวาง
ตามทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
เมือ่ ได้เผยแพร่ “งานวิจยั ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนํา “งานวิจยั ” นัน้ มาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพือ่ นํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและ
ให้มกี ารประเมินคุณภาพ “งานวิจยั ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งจะกระทําไม่ได้
ลักษณะ
ระดับดี เป็ นงานวิจยั ทีม่ กี ระบวนการวิจยั ทุกขัน้ ตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธวี จิ ยั
คุณภาพ
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. เป็ นผลงานทีแ่ สดงถึงการวิเคราะห์และนําเสนอผลเป็ นความรูใ้ หม่ทล่ี กึ ซึง้ กว่างานเดิม
ทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษาแล้ว
๒. เป็ นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. เป็ นงานบุกเบิกทีม่ คี ุณค่ายิง่ และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึง้ จนทําให้เป็ นการสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือเกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน
๒. เป็ นทีย่ อมรับและได้รบั การอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

- ๔๔ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒ ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอื่น ๑๐ ประเภท ดังนี้
๖.๒.๑. ผลงานวิชาการเพือ่ อุตสาหกรรม
๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
๖.๒.๓ ผลงานวิชาการเพือ่ พัฒนานโยบายสาธารณะ
๖.๒.๔ กรณีศกึ ษา (Case Study)
๖.๒.๕ งานแปล
๖.๒.๖ พจนานุ กรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๖.๒.๙ สิทธิบตั ร
๖.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์

- ๔๕ ๖.๒.๑ ผลงานวิ ชาการเพื่ออุตสาหกรรม
นิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่ หี ว่ งโซ่คุณค่า (Value Chain)
ส่วนใหญ่อยูภ่ ายในประเทศ เป็ นผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ เพือ่ ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาหรือการแก้ปญั หาของอุตสาหกรรม
รูปแบบ
จัดทําเป็ นเอกสาร โดยมีคาํ อธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าเป็ น
ผลงานทีท่ าํ ให้เกิดการพัฒนาเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้
 ข้อมูลของสถานการณ์ปญั หาก่อนการดําเนินการ
 หลักฐานการมีสว่ นร่วมและการยอมรับของผูใ้ ช้
 คําอธิบายกระบวนการแก้ปญั หาทางอุตสาหกรรม (solution method)
 คําอธิบายถึงความรูค้ วามเชีย่ วชาญทีใ่ ช้ และการนําเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้
 คําอธิบายถึงความรูห้ รือองค์ความรูใ้ หม่ทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังเสร็จสิน้ การวิจยั
 คําอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูใ้ ช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่
คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนัน้ หรือต่อทัง้ วงการอุตสาหกรรมนัน้
 คําอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนํากลับมาใช้ในการเรียนการสอน
เช่น การเขียนตํารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาทีส่ อน หรือใช้เป็ นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือปญั หาพิเศษของนักศึกษา

- ๔๖ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๑ ผลงานวิ ชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุม
วิชาการทีม่ หี นังสือประมวลบทความ (proceedings) และมีการประเมินโดย
คณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องจากหลากหลายสถาบัน
ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบหนังสือหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่กอ่ นหรือหลัง
การประชุมก็ได้ ทัง้ นี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผแู้ ต่งร่วมเป็ นบุคลากรจากอุตสาหกรรม
หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ดังกล่าวโดย
อุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจยั หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนําผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์
๒. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทม่ี เี นื้อหาหรือมีเอกสารประกอบทีม่ เี นื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพือ่ อุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องจากหลากหลายสถาบัน
๓. เอกสารแสดงทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบตั ร
อนุ สทิ ธิบตั ร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบ
ทีม่ เี นื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพือ่ อุตสาหกรรม
๔. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทไ่ี ม่ได้รบั อนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือ
มีเอกสารประกอบทีม่ เี นื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพือ่ อุตสาหกรรม และต้อง
มีหลักฐานแสดงเหตุผลทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มหี ลักฐานรับรองว่า
ได้นําไปใช้ประโยชน์แล้ว
๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกทีแ่ สดงถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการวิจยั
หรือกิจกรรมทางวิชาการทีเ่ ชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้ สนอต้องจัดทําเอกสาร
ประกอบทีม่ เี นื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพือ่ อุตสาหกรรม

- ๔๗ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๑ ผลงานวิ ชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทีช่ ดั เจน มีการระบุปญั หาหรือความต้องการ
คุณภาพ
โดยการมีสว่ นร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรูท้ ่ี
สามารถแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ หรือทําความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มทําให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็ นทีป่ ระจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมนัน้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนําไปใช้เป็ นตัวอย่างในการ
แก้ปญั หาหรือทําความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ
อย่างเป็ นทีป่ ระจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กบั อุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
หรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนยั สําคัญ เป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ หรือได้รบั รางวัลจากองค์กรทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสูภ่ าคอุตสาหกรรม
ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน
ดังต่อไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์
ผูเ้ กีย่ วข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน
จากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึง่ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้

- ๔๘ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๒ ผลงานวิ ชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
คํานิยาม
ผลงานวิชาการซึง่ อาจดําเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจยั เชิงทดลองหรือการวิจยั และพัฒนา
มีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ หรือแก้ไขปญั หาด้านการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยคําอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานสําคัญ ได้แก่
(๑) สภาพปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอน (๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล
หรือความเชื่อทีผ่ สู้ อนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนทีเ่ ป็ นนวัตกรรม เพือ่ ส่งเสริม
พัฒนาผูเ้ รียนหรือแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็ นรูปแบบใหม่ของ
การสอนหรือเป็ นการสอนแนวใหม่ หรือเป็ นงานประดิษฐ์คดิ ค้นทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่
หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชดั เช่น เป็ นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่
หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สือ่ ทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน
และ (๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการนํานวัตกรรมนัน้ ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รียน
ในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
โดยมีขอ้ มูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลีย่ นแปลงในผูเ้ รียนในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์
ก่อให้เกิดการเรียนรูท้ งั ้ ในผูเ้ รียนและผูส้ อน
รูปแบบ

๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจยั หรือ
๒. ผลผลิตจากการศึกษาทีเ่ ป็ นบทเรียน กิจกรรม สือ่ การเรียนการสอน โดยมีการอธิบาย
แนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กบั ผูเ้ รียนประกอบด้วย อาจจัดทําเป็ นเอกสารหรือ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์

การเผยแพร่ ๑. เผยแพร่เป็ นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทีม่ กี ารบรรณาธิการโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการพัฒนา
การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ
๓. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด
ทัง้ นี้ วารสารทางวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่ม สิง่ พิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ทีม่ กี ารบรรณาธิการโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายสถาบัน
๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยมีคาํ อธิบายแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธกี ารใช้ และผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน

- ๔๙ -

๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๒ ผลงานวิ ชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี
คุณภาพ
๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็ นงานริเริม่ สร้างสรรค์ทป่ี รับจาก
แนวคิดเดิมหรือเป็ นแนวคิดใหม่
๒. มีขอ้ มูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นําไปสูก่ ารพัฒนาการเรียนรู้
หรือคุณลักษณะของผูเ้ รียนทีพ่ งึ ประสงค์ได้จริง
ระดับดีมาก
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ
๒. มีขอ้ มูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถนําไปใช้ประโยชน์กบั การพัฒนา
ผูเ้ รียนกลุ่มอื่นได้
๓. ผลงานได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาการเรียนการสอน
ทีม่ ี impact factors
ระดับดีเด่น
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ
๒. ผลงานได้รบั รางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรือ
งานประดิษฐ์คดิ ค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ

- ๕๐ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๓ ผลงานวิ ชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
นิยาม
เป็ นผลงานทีเ่ กิดจากการศึกษาวิจยั หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง สิง่ แวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทาง
วิชาการด้านอื่น อันนําไปสูข่ อ้ เสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด
หรือเชิงประจักษ์เกีย่ วกับนโยบายสาธารณะหรือการนํานโยบายนัน้ ไปปฏิบตั ิ เพือ่ ให้
ภาครัฐนําไปใช้กาํ หนดนโยบาย กฎหมาย แผน คําสัง่ หรือมาตรการอื่นใด
ทัง้ นี้ เพือ่ แก้ปญั หาทีม่ อี ยูห่ รือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่วา่ ระดับชาติ ท้องถิน่
หรือนานาชาติ
รูปแบบ

จัดทําเป็ นเอกสาร โดยมีคาํ อธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์
สภาพปญั หาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิง่ แวดล้อม หรือด้านอื่นที่
ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปญั หาดังกล่าว
ตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน คําสัง่ หรือมาตรการ
อื่นใด เป็ นผลผลิต (output) รวมทัง้ มีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ
(impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดว้ ย

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. ได้มกี ารนําเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คําสัง่ หรือมาตรการอื่นใด พร้อมคําอธิบาย
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ ๆ ทัง้ ได้มกี าร
นําไปสูก่ ารพิจารณาหรือดําเนินการโดยผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายสาธารณะนัน้ ไปยังผูเ้ กีย่ วข้อง
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็ นผลงานทีแ่ สดงการวิเคราะห์สงั เคราะห์ทม่ี หี ลักฐานข้อมูล
หรือเหตุผลสนับสนุ น ซึง่ แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
ระดับดีมาก เป็ นเกณฑ์เดียวกับระดับดีแต่ตอ้ งเป็ นข้อเสนอใหม่ทค่ี รอบคลุม
การแก้ปญั หา หรือพัฒนาทีก่ ว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีรา่ งกฎหมาย
ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ทีม่ คี ุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผูเ้ กีย่ วข้อง
ระดับดีเด่น เป็ นเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รบั การอ้างอิง
อภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคม หรือได้รบั การนําไปใช้โดยผูร้ บั ผิดชอบ
ในนโยบายสาธารณะนัน้ และเกิดประโยชน์

- ๕๑ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๔ กรณี ศึกษา (Case Study)
นิยาม
งานเขียนทีเ่ กิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีทเ่ี กิดขึน้ จริงมาจัดทําเป็ น
กรณีศกึ ษาเพือ่ ใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทัง้ นี้ โดยเป็ นการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปญั หาและปจั จัยอื่น ๆ นํามาประกอบ
การตัดสินใจและกําหนดทางเลือกในการแก้ปญั หาตามหลักวิชา หรือทําข้อเสนอในการ
พัฒนาองค์กร หรือเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของ
องค์กรเพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจ
ตามหลักวิชาการ หรือเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนนั ้ ๆ
จํานวนกรณีศกึ ษาทีจ่ ะนํามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้เป็ นไปตามที่
ก.พ.อ. กําหนด
รูปแบบ

เอกสารทีต่ พี มิ พ์หรือเป็ นสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคูม่ อื การสอน
(Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน
คือ บทนํา เนื้อหา และบทส่งท้าย

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะของสิง่ ตีพมิ พ์หรือสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ทีส่ ถาบันอุดมศึกษานัน้ แต่งตัง้ เป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่ง
รวบรวมกรณีศกึ ษาทีม่ กี ารบรรณาธิการโดยมีคณะผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินคุณภาพ
ระดับดี
๑. เป็ นกรณีศกึ ษาทีม่ อี งค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนํา เนื้อหา บทส่งท้าย
รายละเอียดข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ
๒. เป็ นกรณีศกึ ษาทีม่ เี นื้อหาและการนําเสนอทีช่ ดั เจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
เป็ นกรณีศกึ ษาทีม่ กี ารเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ทท่ี นั ต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เป็ นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
๑. เป็ นกรณีศกึ ษาทีบ่ ุกเบิกทางวิชาการ นําเสนอปญั หาหรือประเด็นทีไ่ ม่เคยมี
ผูศ้ กึ ษามาก่อน มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลอย่างลึกซึง้ และสร้างความรูใ้ หม่ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
ทีท่ าํ ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน
๒. เป็ นกรณีศกึ ษาทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพ
ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ

ลักษณะ
คุณภาพ

- ๕๒ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๕ งานแปล
นิยาม
งานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเ่ ป็ นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัตศิ าสตร์
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาทีม่ คี วามสําคัญและทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ
ซึง่ เมือ่ นํามาแปลแล้วจะเป็ นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการทีป่ ระจักษ์ชดั
เป็ นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็ นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศ
หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็ นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์
๒. การเผยแพร่โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม ฯลฯ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ซึง่ จํานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษาคณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชานัน้
และต้องเผยแพร่สสู่ าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
กรณีทอ่ี ยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผูท้ รงคุณวุฒมิ มี ติให้ปรับปรุง
งานแปลซึง่ อยูใ่ นวิสยั ทีส่ ามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ได้ ทัง้ นี้ เมือ่ ได้แก้ไข
ปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณา โดยไม่ตอ้ งนํา
งานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
กรณีทไ่ี ด้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยูใ่ นเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.
กําหนด การนํางานแปลนัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในงานแปลเพือ่ นํามาเสนอ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระทําได้ แต่ให้มกี ารประเมินคุณภาพ
งานแปลทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง

- ๕๓ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๕ งานแปล (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี เป็ นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทัง้ มีบทนําของผูแ้ ปล
คุณภาพ
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลครบถ้วนเกีย่ วกับเอกสารทีแ่ ปล
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาทีส่ ละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทนําเชิงวิเคราะห์ทแ่ี สดงความรู้
ความเข้าใจของผูแ้ ปลในเรือ่ งนัน้ ๆ และเรือ่ งอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพิม่ เติม
ของผูแ้ ปล ใส่ไว้ในบทนํา หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี
สําหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลกั ษณะคุณภาพ
ดังต่อไปนี้
ระดับดี เป็ นงานแปลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นกําเนิด และบ่งชีค้ วามสามารถในการสือ่ ความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะทีเ่ ทียบได้กบั งานวิจยั
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาคและ
มหภาค
ระดับดีมาก เป็ นงานแปลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึง้ ในตัวบทแบบแผน
ทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นกําเนิดและบ่งชีถ้ งึ ความสามารถในการสือ่ ความหมาย
ในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงาน
อย่างละเอียดลึกซึง้ ในลักษณะทีเ่ ทียบได้กบั งานวิจยั ของผูส้ นั ทัดกรณี มีการให้
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาคและมหภาค
ระดับดีเด่น ให้ขอ้ สรุปของวิธกี ารแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก
โดยมีขอ้ กําหนดเพิม่ เติมดังนี้
๑. เป็ นงานทีแ่ ปลมาจากต้นแบบทีม่ คี วามสําคัญในระดับทีม่ ผี ลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทางวิชาการ
๒. เป็ นงานทีแ่ ปลอยูใ่ นระดับทีพ่ งึ ยึดถือเป็ นแบบฉบับได้
๓. มีการให้ขอ้ สรุปของวิธกี ารแปลและทฤษฎีการแปลทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการบุกเบิก
ทางวิชาการ

- ๕๔ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory)
และงานวิ ชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
นิยาม
งานอ้างอิงทีอ่ ธิบาย และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับคํา หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอื่นๆ
อันเป็ นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ และมีหลักวิชา รวมทัง้ แสดงสถานะล่าสุด
ทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นการรวบรวมคํา หรือหัวข้อ
หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็ นงานของนักวิชาการคนเดียว มีคาํ นําทีช่ แ้ี จง
หลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีทน่ี ํามาใช้ รวมทัง้ อธิบายวิธกี ารใช้ และมีบรรณานุกรมรวม
หรือบรรณานุ กรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทัง้ ดัชนีคน้ คํา ในกรณีทจ่ี าํ เป็ น
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์ หรือ
๒. การเผยแพร่โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การเผยแพร่สสู่ าธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
ลักษณะ
ระดับดี เป็ นงานอ้างอิงทีใ่ ห้ความรูพ้ น้ื ฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา
ทีก่ ว้างขวางตามทีย่ อมรับกันในวงวิชาการ
คุณภาพ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ขอ้ มูลและทัศนะทีช่ ใ้ี ห้เห็น
ถึงวิวฒ
ั นาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานัน้ ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีการชีท้ างให้ผอู้ า่ น หรือผูใ้ ช้
เกิดความคิดเชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าต่อไป

- ๕๕ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ(ต่อ)
๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คํานิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นการประดิษฐ์คดิ ค้นเครือ่ งมือ เครือ่ งทุน่ แรง ผลงานการสร้างสรรค์
พืชหรือสัตว์พนั ธุใ์ หม่ หรือจุลนิ ทรียท์ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษสําหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะ
ด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิง่ ประดิษฐ์อน่ื ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึง่ พัฒนาขึน้ จากการประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยวิธวี ทิ ยาทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ
รูปแบบ

ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิง่ ตีพมิ พ์หรือเอกสารทางวิชาการ ทีแ่ สดงถึงแนวคิด
ในการวิจยั ค้นคว้าและพัฒนางานนัน้ ๆ กระบวนการในการวิจยั และพัฒนา ผลการทดสอบ
คุณสมบัตติ ่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นคุณสมบัตพิ น้ื ฐานและคุณสมบัตพิ เิ ศษทีเ่ ป็ นข้อเด่น ผลการ
ทดสอบในสภาพของการนําไปใช้จริงในสภาพทีเ่ หมาะสม และศักยภาพของผลกระทบ
จากการนําไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การเผยแพร่สสู่ าธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็ นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ต้องใช้ความรูเ้ ชิงวิชาการ
มีผลการทดสอบตามหลักวิชาทีช่ ดั เจน เชื่อถือได้ และการนําผลงานนัน้ ไปใช้มศี กั ยภาพ
ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง
ระดับดีมาก เป็ นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ต้องใช้ความรู้
เชิงวิชาการมากขึน้ มีผลการทดสอบตามหลักวิชาทีช่ ดั เจน เชื่อถือได้ และการนําผลงานนัน้
ไปใช้มศี กั ยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง
ระดับดีเด่น เป็ นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ต้องใช้ความรู้
เชิงวิชาการทีล่ กึ ซึง้ มีผลการทดสอบตามหลักวิชาทีช่ ดั เจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคณ
ุ สมบัติ
โดดเด่น และมีศกั ยภาพสูงในการนําไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง

- ๕๖ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิ ลปะ
นิยาม
ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ทแ่ี สดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา
จริยธรรม หรือเป็ นงานทีส่ ะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์
ของเจ้าของผลงาน มีการนําเสนอพร้อมคําอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาทีเ่ อือ้ ต่อการ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์
ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปตั ยกรรม การออกแบบ
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่น ๆ
รูปแบบ

งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ทอ่ี ธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิด
เชิงทฤษฎี รวมทัง้ กระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ขอ้ มูลและ
ข้อวินิจฉัยทีเ่ อือ้ ให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าในหมูข่ องผูร้ บั งาน

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดย
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การเผยแพร่สสู่ าธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็ นผลงานทีม่ คี ุณค่าทางศิลปะ โดยทีผ่ ปู้ ระพันธ์สามารถ อธิบายหลักการและ
กระบวนการสร้างสรรค์ทส่ี อ่ื ความกับผูร้ บั ได้เป็ นอย่างดี
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และเป็ นตัวอย่างอันดีทย่ี งั ประโยชน์เด่นชัด
ต่อวรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ (creative writing)
และการศึกษาศิลปะแขนงนัน้ ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็ นงานทีส่ ร้างมิตใิ หม่ในด้าน
การสร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์ (creative writing)
และการศึกษาศิลปะ

- ๕๗ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๙ สิ ทธิ บตั ร (patent)
นิยาม
สิทธิบตั รตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบตั ร
รูปแบบ

อาจจัดทําได้หลายรูปแบบ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปเล่ม หรือ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
๑. มีบทวิเคราะห์ทอ่ี ธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าเป็ น
ผลงานทีท่ าํ ให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรูห้ รือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
๒. ต้องผ่านการพิสจู น์ หรือแสดงหลักฐานเป็ นรายละเอียดให้ครบถ้วนทีแ่ สดง
ถึงคุณค่าของผลงานนัน้ ด้วย
การเผยแพร่
มีหลักฐานการนําสิทธิบตั รไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ตอ้ งเผยแพร่สสู่ าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็ นสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนและพิสจู น์ได้วา่ มีผนู้ ําไปวิจยั หรือพัฒนา
ต่อยอด
ระดับดีมาก เป็ นสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนและพิสจู น์ได้วา่ มีผนู้ ําไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ
ระดับดีเด่น เป็ นสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนแล้วและพิสจู น์ได้วา่ มีผนู้ ําไปใช้
ประโยชน์ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ
เชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง

- ๕๘ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ(ต่อ)
๖.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software)
นิยาม
หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ ์
ซึง่ เป็ นผลงานทีไ่ ด้จากการวิจยั หรือการประดิษฐ์คดิ ค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรูใ้ หม่
ทีม่ หี ลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็ นการประยุกต์
หลักวิชา เพือ่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
๑. การดําเนินงานโครงการทีม่ ลี กั ษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธี
เชิงตัวเลข (numerical method) หรือการดําเนินงานลักษณะ engineering design
ซึง่ เป็ นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง
๒. งานทีม่ ลี กั ษณะการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ
(source code) เพือ่ พัฒนาระบบการทํางานให้ดขี น้ึ โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี
นัยสําคัญ
๓. โครงการทีม่ กี ารเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
งานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พฒ
ั นาแล้วระบบการทํางานดีขน้ึ ได้อย่างไร โดยต้องมีการ
ปรับปรุงระบบหรือสํารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน
ซึง่ มิได้นําเข้ามาเพือ่ ทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว
ทัง้ นี้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจยั และพัฒนา
รูปแบบ
อาจจัดทําได้หลายรูปแบบ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปเล่ม หรือ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
๑. มีคาํ อธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เช่น คูม่ อื ทีอ่ ธิบายการใช้งาน
หลักการของวิธกี ารทํางานและหน้าทีข่ องซอฟต์แวร์ดงั กล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน
เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าเป็ นผลงานทีท่ าํ ให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือเสริมสร้างความรูห้ รือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชา
ได้อย่างไร ในแง่ใด
๒. ต้องผ่านการพิสจู น์ หรือแสดงหลักฐานเป็ นรายละเอียดให้ครบถ้วนทีแ่ สดงถึง
คุณค่าของผลงานนัน้ ด้วย
การเผยแพร่

มีหลักฐานการนําซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ตอ้ งเผยแพร่สสู่ าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน

- ๕๙ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๑๑ ซอฟต์แวร์ (software) (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี เป็ นงานทีม่ กี ระบวนการวิจยั ทุกขัน้ ตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธวี จิ ยั
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนําไปประยุกต์ใช้ได้
คุณภาพ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
๑. เป็ นผลงานทีแ่ สดงถึงการวิเคราะห์และนําเสนอผลเป็ นความรูใ้ หม่ทล่ี กึ ซึง้ กว่า
งานเดิม ทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษามาแล้ว
๒. เป็ นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนําไปประยุกต์ได้
อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รบั การอ้างอิงและใช้งาน
อย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ

- ๖๐ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ(ต่อ)
๖.๓ ผลงานวิ ชาการรับใช้สงั คม
๖.๓ ผลงานวิ ชาการรับใช้สงั คม
นิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ
ผลงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมนี้ตอ้ งเป็ นผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ
ทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกีย่ วกับ ชุมชน วิถชี วี ติ ศิลปวัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม
อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวติ หรือสุขภาพ หรือเป็ นผลงานที่
นําไปสูก่ ารจดทะเบียนสิทธิบตั รหรือทรัพย์สนิ ทางปญั ญารูปแบบอื่นทีส่ ามารถแสดงได้
เป็ นทีป่ ระจักษ์วา่ สามารถใช้แก้ปญั หาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
หรือสร้างการเปลีย่ นแปลงจากการตระหนักและการรับรูป้ ญั หาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
รูปแบบ
จัดทําเป็ นเอกสาร โดยมีคาํ อธิบาย/ ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่า
เป็ นผลงานทีท่ าํ ให้เกิดการพัฒนาเป็ นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ และเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรูห้ รือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชา และสามารถนําไปอ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นทีป่ ระจักษ์ในประเด็น
ต่อไปนี้
 การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
 การมีสว่ นร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
 การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการทีท่ าํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนัน้
 ความรูห้ รือความเชีย่ วชาญทีใ่ ช้ในการทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนัน้
 การคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะตามมาหลังจากการเปลีย่ นแปลงได้เกิดขึน้ แล้ว
 การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
 การสรุปแนวทางการธํารงรักษาหรือการนําไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา
ทัง้ นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิม่ เติมอื่นๆ
เกีย่ วกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็ นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดที ศั น์
จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการกําไรหรือความเอือ้ อํานวยจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาสังคม ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้

- ๖๑ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๓ ผลงานวิ ชาการรับใช้สงั คม (ต่อ)
การเผยแพร่ ให้มกี ารเผยแพร่โดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพืน้ ทีห่ รือการเปิดให้เยีย่ มชมพืน้ ทีแ่ ละ
จะต้องมีการเผยแพร่สสู่ าธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ อดคล้อง
กับผลงาน โดยการเผยแพร่นนั ้ จะต้องมีการบันทึกเป็ นเอกสารหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทีส่ ามารถใช้อา้ งอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้
ลักษณะ
ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทีช่ ดั เจน มีการระบุปญั หาหรือความต้องการ
โดยการมีสว่ นร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการ
คุณภาพ
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรูท้ ส่ี ามารถแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ หรือทําความเข้าใจสถานการณ์
มีการถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็ นทีป่ ระจักษ์
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนนัน้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนํามาใช้เป็ นตัวอย่างในการแก้ไข
ปญั หาหรือทําความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็ นที่
ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนอื่นได้
หรือก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง
เป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รบั รางวัลจากองค์กรทีไ่ ด้รบั
การยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็ นต้น
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สงั คมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง หรือ
สารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน
จากการตรวจสอบสภาพจริงทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีร่ ว่ มด้วย ซึง่ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนให้ไป
ตรวจสอบแทนก็ได้
ทัง้ นี้ ให้เน้นถึงการมีสว่ นร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย

- ๖๒ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๔ ตํารา หนังสือ และบทความทางวิ ชาการ
๖.๔.๑ ตํารา
นิยาม
งานวิชาการทีใ่ ช้สาํ หรับการเรียนการสอนทัง้ วิชา หรือเป็ นส่วนหนึ่งของวิชา ซึง่ เกิดจาก
การนําข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจยั ของผูข้ อ หรือความรูท้ ไ่ี ด้จากการค้นคว้าศึกษา
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ทผ่ี เู้ ขียนกําหนดให้เป็ น
แกนกลาง ซึง่ สัมพันธ์กบั มโนทัศน์ยอ่ ยอื่นอย่างเป็ นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและ
สารัตถภาพตามหลักการเขียนทีด่ ี ใช้ภาษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรูใ้ หม่
อันเป็ นความรูส้ าํ คัญทีม่ ผี ลให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่อวงการวิชาการนัน้ ๆ
เนื้อหาสาระของตําราต้องมีความทันสมัยเมือ่ พิจารณาถึงวันทีผ่ ขู้ อยืน่ เสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทัง้ นี้ ผูข้ อกําหนดตําแหน่งจะต้องระบุวชิ าทีเ่ กีย่ วข้องในหลักสูตรทีใ่ ช้ตําราเล่มทีเ่ สนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็น “ตํารา” นี้อาจได้รบั การพัฒนาขึน้ จากเอกสารคําสอนจนถึง
ระดับทีม่ คี วามสมบูรณ์ทส่ี ดุ ซึง่ ผูอ้ า่ นอาจเป็ นบุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ผเู้ รียนในวิชานัน้ แต่สามารถ
อ่านและทําความเข้าใจในสาระของตํารานัน้ ด้วยตนเองได้โดยไม่ตอ้ งเข้าศึกษาในวิชานัน้
หากผลงานทางวิชาการทีเ่ คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน
ไปแล้ว จะนํามาเสนอเป็ นตําราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชดั ว่าเป็ นตํารา
รูปแบบ
เป็ นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วยคํานํา สารบัญ เนื้อเรือ่ ง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิง บรรณานุ กรม และดัชนีคน้ คํา ทัง้ นี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีท่ นั สมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ขอ้ มูล แผนภาพ ตัวอย่าง
หรือกรณีศกึ ษาประกอบจนผูอ้ า่ นสามารถทําความเข้าใจในสาระสําคัญนัน้ ได้โดยเบ็ดเสร็จ
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์ หรือ
๒. การเผยแพร่โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม, e-learning,
online learning
๓. การเผยแพร่เป็ น e-book โดยสํานักพิมพ์ซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จํานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะหรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชานัน้

- ๖๓ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๔.๑ ตํารา (ต่อ)
การเผยแพร่
กรณีทไ่ี ด้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของตําราแล้วไม่อยูใ่ นเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด
การนําตํารานัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในตําราเพือ่ นํามาเสนอขอกําหนด
(ต่อ)
ตําแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระทําได้ แต่ให้มกี ารประเมินคุณภาพตํารา
ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็ นตําราทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ
การนําเสนอทีช่ ดั เจนเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ของผูเ้ ขียน
ทีเ่ ป็ นการแสดงให้เห็นถึงความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
๓. สามารถนําไปใช้อา้ งอิงหรือนําไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็ นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็ นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

- ๖๔ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๔.๒ หนังสือ
นิยาม
งานวิชาการทีเ่ กิดจากการค้นคว้าศึกษาความรูใ้ นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งอย่างรอบด้านและ
ลึกซึง้ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็ นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก
ทีเ่ ป็ นแกนกลางและมโนทัศน์ยอ่ ยทีส่ มั พันธ์กนั มีความละเอียดลึกซึง้ ใช้ภาษาทีเ่ ป็ น
มาตรฐานทางวิชาการ ให้ทศั นะของผูเ้ ขียนทีส่ ร้างเสริมปญั ญาความคิดและสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง เนื้อหาของหนังสือ
ไม่จาํ เป็ นต้องสอดคล้องหรือเป็ นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตร และไม่จาํ เป็ นต้องนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมือ่ พิจารณาถึงวันทีผ่ ขู้ อยืน่ เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
หากผลงานทางวิชาการทีเ่ คยเสนอเป็ นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน
ไปแล้ว จะนํามาเสนอเป็ นหนังสือไม่ได้
รูปแบบ
เป็ นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วย คํานํา สารบัญ เนื้อเรือ่ ง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง
บรรณานุกรม และดัชนีคน้ คํา ทีท่ นั สมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีขอ้ มูล แผนภาพ
ตัวอย่าง หรือกรณีศกึ ษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
๑. เป็ นงานทีน่ กั วิชาการเขียนทัง้ เล่ม (authored book) คือเอกสารทีผ่ เู้ ขียนเรียบเรียง
ขึน้ ทัง้ เล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการทีม่ นคง
ั ่ และให้ทศั นะของผูเ้ ขียนทีส่ ร้าง
เสริมปญั ญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
๒. เป็ นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือทีม่ ผี เู้ ขียนหลายคน (book chapter)
โดยจะต้องมีความเป็ นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึง่ ผูอ้ า่ นสามารถทําความเข้าใจ
ในสาระสําคัญนัน้ ได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็ นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธวี ทิ ยาอันเป็นทีย่ อมรับจนได้ขอ้ สรุปทีท่ าํ ให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีทใ่ี นแต่ละบทมีผเู้ ขียนหลายคน
จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคนอย่างชัดเจน
จํานวนบททีจ่ ะนํามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ให้เป็ นไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์
๒. การเผยแพร่โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม
๓. การเผยแพร่เป็ น e-book โดยสํานักพิมพ์ซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับ

- ๖๕ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๔.๒ หนังสือ (ต่อ)
การเผยแพร่
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่อย่าง
(ต่อ)
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
กรณีทไ่ี ด้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยูใ่ นเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด
การนําหนังสือนัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในหนังสือเพือ่ นํามาเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระทําได้ แต่ให้มกี ารประเมินคุณภาพหนังสือ
ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ลักษณะ
ระดับดี เป็ นหนังสือทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ
คุณภาพ
การนําเสนอทีช่ ดั เจนเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ทีเ่ ป็ นการแสดง
ให้เห็นถึงความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๓. สามารถนําไปใช้อา้ งอิงหรือนําไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็ นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็ นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

- ๖๖ ๖. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๔.๓ บทความทางวิ ชาการ
นิยาม
งานเขียนทางวิชาการซึง่ มีการกําหนดประเด็นทีต่ อ้ งการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสํารวจ
วรรณกรรมเพือ่ สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนัน้ ได้ อาจเป็ นการนํา
ความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพือ่ วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยทีผ่ เู้ ขียนแสดง
ทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
รูปแบบ

ประกอบด้วยการนําความทีแ่ สดงเหตุผลหรือทีม่ าของประเด็นทีต่ อ้ งการอธิบายหรือ
วิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุ กรม
ทีค่ รบถ้วนและสมบูรณ์

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลที่
ก.พ.อ. กําหนด ทัง้ นี้ วารสารทางวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์หรือ
เป็ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นทีม่ กี ารบรรณาธิการ
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ
เมือ่ ได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนํา “บทความวิชาการ” นัน้
มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพือ่ นํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการและให้มกี ารประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่ง จะกระทําไม่ได้
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็ นบทความทางวิชาการทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
มีแนวคิดและการนําเสนอทีช่ ดั เจนเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. สามารถนําไปอ้างอิงหรือนําไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็ นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็ นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ

- ๖๗ เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
---------------------------------๗. ตัวอย่างแนบท้าย
กรณี ได้รบั วุฒิเพิ่ มขึน้
การคํานวณหาระยะเวลาทีต่ อ้ งดํารงตําแหน่งอาจารย์ กรณีทม่ี กี ารปรับวุฒกิ ารศึกษาให้สงู ขึน้
= ระยะเวลาทีย่ งั ขาดตามวุฒกิ ารศึกษาเดิม
(เดือน)

X

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งตามวุฒกิ ารศึกษาใหม่ (ปี)
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งตามวุฒกิ ารศึกษาเดิม (ปี)

หมายเหตุ ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการคํานวณจากปีเป็ นเดือนก่อน
ตัวอย่าง
นาย ก ได้รบั วุฒปิ ริญญาตรี ทําการสอนเป็ นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อและ
ได้รบั วุฒปิ ริญญาโทเพิม่ ขึน้ และกลับมาทําการสอนหลังจากได้รบั วุฒปิ ริญญาโท ดังนัน้ นาย ก จะต้อง
ทําการสอนด้วยวุฒปิ ริญญาโทอีกกีป่ ี จึงจะขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ได้
วิ ธีการคํานวณดังนี้
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งปริญญาตรี ๖ ปี
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งปริญญาโท ๔ ปี
นาย ก ทําการสอนด้วยวุฒปิ ริญญาตรีมาแล้ว ๒ ปี ๖ เดือน
ยังขาดระยะเวลาทีต่ อ้ งทําการสอนตามวุฒปิ ริญญาตรี
ต่อมาเมือ่ ได้รบั วุฒปิ ริญญาโทจะต้องทําการสอนอีก
ดังนัน้ นาย ก จะต้องทําการสอนด้วยวุฒปิ ริญญาโทอีก =

=
=
=
=
=

๗๒ เดือน
๔๘ เดือน
๓๐ เดือน
๗๒ - ๓๐
๔๒ x ๔
๖

= ๔๒ เดือน
= ๒๘ เดือน

๒ ปี ๔ เดือน

กรณี การขอตําแหน่ งทางวิ ชาการก่อนลาศึกษา
หากจะลาศึกษาหรือฝึ กอบรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และประสงค์จะขอตําแหน่ง
ทางวิชาการก็ให้เสนอขอก่อนวันที่ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ไปศึกษาหรือฝึ กอบรม และต้องเป็ นการขอตําแหน่ ง
โดยวิธปี กติเท่านัน้

