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ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศให้มีความหลากหลาย
เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความหลากหลายของศาสตร์ทั้งปวง รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นา
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ชุมชน หรือสังคม
โดยเน้ น การน าไปใช้ จ ริ ง ที่ ส ามารถประเมิ น ผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ตลอดจนเร่ ง รั ด
ให้ สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๒๘ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก.พ.อ. จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ ทั้งนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดหลักเกณฑ์
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้
แต่ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. กาหนด สาหรับกรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอานาจ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการได้เองตามที่เห็นสมควร โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒
แห่ งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎหมาย
ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้คานึงถึงมาตรฐานของ ก.พ.อ. ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดังนี้
๑.๑ ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
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๑.๔ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. นี้ ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด ๑
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการทั่วไป
ข้อ ๓ ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กาหนด
ประกอบด้วย
๓.๑ ประธานกรรมการ ซึ่ ง แต่งตั้ง จากกรรมการสภาสถาบันอุ ด มศึก ษาประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๓.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่น้ อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและ
ไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในสถาบันอุดมศึกษา
ในกรณี ที่ สถาบั นอุ ดมศึ กษาไม่ มี กรรมการสภาสถาบั นอุดมศึกษาประเภทผู้ ทรงคุณวุฒิ
ที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด
ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้
ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ให้ พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ผลการสอน ผลงานทางวิ ช าการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กาหนดในประกาศนี้และเอกสารแนบท้าย
การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคหนึ่งกระทาได้ ๒ วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตัง้
โดยวิธีพิเศษ
ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ป ระจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๕.๑ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ในกรณี ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ผู้ นั้ น
ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ
ในกรณี ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ผู้ นั้ น
ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ
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ในกรณี ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า ผู้ นั้ น
ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบตั งิ าน
ที่กาหนดโดยสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
ในกรณีที่ผู้ขอเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่ งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งมาแล้ว
อาจนาระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอน หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้ น
มารวมคานวณเวลาในการสอนได้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ทาการสอน
ในกรณี ที่ ผู้ ข อได้ รั บ วุ ฒิ เ พิ่ ม ให้ นั บ ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในตาแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน
เพื่อขอแต่งตั้งตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ต ามอัต ราส่วนของระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติ
เฉพาะตาแหน่ง
๕.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล
ที่จาเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
สามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดคุณภาพการสอน
ให้สูงขึ้นตามระดับตาแหน่งที่ประเมินได้
ผู้ ข อต้ อ งมี ชั่ว โมงสอนประจ าวิช าใดวิช าหนึ่ งที่ ก าหนดไว้ ใ นหลักสูต ร
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชานาญในการสอน
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน สาหรับกรณี
ที่ผู้ขอได้ทาการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้ สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดในข้ อ บั ง คั บ ของสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามข้ อ ๕ แนวทาง
การประเมินผลการสอนในเอกสารแนบท้าย
๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
กลุ่ม ๑ งานวิจัย
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
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๒.๔ กรณีศึกษา (case study)
๒.๕ งานแปล
๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ
ในลักษณะเดียวกัน
๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
๒.๙ สิทธิบัตร
๒.๑๐ ซอฟต์แวร์
๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม
กลุ่ม ๓ ๓.๑ ตารา
๓.๒ หนังสือ
๓.๓ บทความทางวิชาการ
๕.๑.๔ การขอตาแหน่งทางวิชาการทั่วไป ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วย
ผลงานที่มีคุณภาพระดับ B และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) งานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ
(๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ
หรือ
(๓) งานวิจัย ๑ เรื่อง และตาราหรือหนังสือ ๑ เล่ม
โดยที่ ง านวิ จั ย ตาม (๑) - (๓) อย่ า งน้ อ ย ๑ เรื่ อ ง ผู้ ข อต้ อ งเป็ น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ทั้งนี้ ตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ B
หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ A แทนงานวิจัยตาม (๒) - (๓) ได้
โดยที่ผลงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะ
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
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ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้ น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน
ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้าย
๕.๑.๕ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ท างวิ ช าการ ไม่ น าผลงานของผู้ อื่ น มาเป็ น
ผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication)
ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) ไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ
(๒) ต้ อ งอ้ า งถึ ง บุ ค คลหรื อ แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ใ นผลงาน
ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน
(๔) ผลงานทางวิช าการต้อ งได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ
เป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ต้องนาผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและ
ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทาการวิจัยในคน
หรื อ สั ต ว์ ผู้ ขอจะต้ องยื่ นหลั กฐานแสดงการอนุ ญาตจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจั ยของสถาบัน
ที่มีการดาเนินการ
๕.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้ขอต้องดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๕.๒.๒ ผลการสอน ให้ น าความในข้ อ ๕.๑.๒ มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม
แต่ต้องมีความชานาญพิเศษในการสอน
๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๓ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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(๑) งานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ
(๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑ รายการ
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
โดยที่งานวิจัยตาม (๑) - (๒) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และตารา
หรือหนังสือ อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะ
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิ ช าการต้ อ งประกอบด้ ว ยผลงานที่ มี คุ ณ ภาพ
และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้
(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๓ เรื่อง มีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย
๒ เรื่อง และมีคุณภาพระดับ B อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือ
(๒) งานวิ จั ย อย่ า งน้ อ ย ๒ เรื่ อ ง มี คุ ณ ภาพระดั บ A
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย ๑ เรื่อง
มีคุณภาพระดับ B
โดยที่งานวิจัยตาม (๑) - (๒) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และอย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A
ผู้ ขอต้ องเป็ นผู้ ประพั นธ์ อั นดั บแรก (first author) หรื อผู้ ประพั นธ์ บรรณกิ จ (corresponding author)
ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ วิธีที่ ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ตาราหรือหนังสือ อย่างน้อย ๒ เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ A
ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และอย่างน้อย ๑ เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ B
แทนผลงานตาม (๑) - (๒) ได้ ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รบั การแต่งตัง้
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน ามาใช้ได้ไม่เกินจานวน ๑ ใน ๓ ของผลงานที่นามาเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์
ที่ผ่านเกณฑ์ จานวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้ อ มแสดงหลั ก ฐานว่ า การเผยแพร่ นั้ น ได้ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
โดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ช านั้ น ๆ หรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้าย
ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นผลงาน
รั บ ใช้ ท้ อ งถิ่ น และสั ง คมที่ มีเ นื้ อ หาสาระและรู ปแบบที่ เ ป็น เรื่ อ งเดีย วกัน แต่ ด าเนินการคนละพื้น ที่
หากเป็นการดาเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพื้นที่จากพื้นที่เดียวไปสู่หลายพื้นที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น
โดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอด
ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกันและซ้าซ้อนกัน ผู้ขออาจสามารถนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้
โดยอนุโลม
วิธีที่ ๓ ส าหรั บ การเสนอขอก าหนดตาแหน่ งทางวิช าการสาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) งานวิ จั ย อย่ า งน้ อ ย ๑๐ เรื่ อ ง ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้ อย ๕ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)
หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และ
(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time
citation) อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ
(๓) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ
(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ตามจานวนเงินที่สภาสถาบันกาหนด อย่างน้อย ๕ โครงการ (life-time)
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณา ดังนี้
(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูล Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย ๓ เรื่อง
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ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) และ
(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation)
อย่างน้อย ๑๕๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ
(๓) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๔ และ
(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ตามจานวนเงินที่สภาสถาบันกาหนด อย่างน้อย ๕ โครงการ (life-time)
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พิจารณาเห็นว่า
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕.๑.๕ และผลงานทางวิชาการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ให้นาเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ต้องเป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕.๑.๕
๕.๓ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๕.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้ขอต้องดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๕.๓.๒ ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๓ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A
และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้
(๑) งานวิ จั ย อย่ างน้ อย ๕ เรื่ อง ต้ องได้ รั บการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(๒) งานวิ จั ย อย่ างน้ อย ๑ เรื่ อง ต้ องได้ รั บการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๕ เรื่อง
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย ๑ เล่ม
โดยที่ ผ ลงานตาม (๑) - (๒) อย่ า งน้ อ ย ๒ เรื่ อ ง ผู้ ข อต้ อ งเป็ น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และตารา
หรือหนังสือ อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะ
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
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วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิ ช าการต้ อ งประกอบด้ ว ยผลงานที่ มี คุ ณ ภาพ
และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้
(๑) งานวิ จั ย อย่ างน้ อย ๕ เรื่ อง ต้ องได้ รั บการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่
ก.พ.อ. กาหนด ที่มีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้ อย
๒ เรื่อง และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๓ เรื่อง
หรือ
(๒) งานวิ จั ย อย่ างน้ อย ๑ เรื่ อง ต้ องได้ รั บการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่
ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิ ชาการในลั กษณะอื่ น
ที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.
ก าหนด รวมกั น ทั้ ง หมด อย่ า งน้ อ ย ๕ เรื่ อ ง
โดยที่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง ต้องมี
คุ ณ ภาพระดั บ A+ และอี ก อย่ า งน้ อ ย ๓ เรื่ อ ง
มีคุณภาพระดับ A หรือ
(๓) งานวิ จั ย อย่ างน้ อย ๑๐ เรื่ อง ต้ องได้ รั บการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่
ก.พ.อ. กาหนด ที่มีคุณภาพระดับ A
โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A+
และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) สาหรับผลงานตาม (๓) อย่างน้อย ๖ เรื่อง
ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรื อผู้ประพันธ์บรรณกิจ
(corresponding author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A
และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้
(๑) งานวิ จั ย อย่ างน้ อย ๒ เรื่ อง ต้ องได้ รั บการเผยแพร่
ในวารสารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ หรื อ ระดั บ ชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
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(๒) งานวิ จั ย อย่ างน้ อย ๑ เรื่ อง ต้ องได้ รั บการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่
ก.พ.อ. กาหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๒ เรื่อง
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย ๒ เล่ม
โดยที่ ผ ลงานตาม (๑) - (๒) อย่ า งน้ อ ย ๒ เรื่ อ ง ผู้ ข อต้ อ งเป็ น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และตารา
หรือหนังสือ อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะ
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ระดับ A+
และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้
(๑) งานวิ จั ย อย่ างน้ อย ๓ เรื่ อง ต้ องได้ รั บการเผยแพร่
ในวารสารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ หรื อ ระดั บ ชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(๒) งานวิ จั ย อย่ างน้ อย ๑ เรื่ อง ต้ องได้ รั บการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่
ก.พ.อ. กาหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๓ เรื่อง หรือ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย ๓ เล่ม
โดยที่ ผ ลงานตาม (๑) - (๒) อย่ า งน้ อ ย ๓ เรื่ อ ง ผู้ ข อต้ อ งเป็ น
ผู้ ประพั นธ์ อั นดั บแรก (first author) หรื อผู้ ประพั นธ์ บรรณกิ จ (corresponding author) ส าหรั บต ารา
หรือหนังสือ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รบั การแต่งตัง้
ให้ ด ารงต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ เว้ น แต่ ก รณี ที่ ใ ช้ ผ ลงานทางวิ ช าการก่อ นการได้ รับ การแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตัง้
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ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และนามาใช้ได้ไม่เกินจานวน ๑ ใน ๓ ของผลงานที่นามาเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่ ง โดยมี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพของผลงานใหม่ ห ลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ จานวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้ อ มแสดงหลั ก ฐานว่ า การเผยแพร่ นั้ น ได้ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
โดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ช านั้ น ๆ หรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้าย
ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นผลงาน
รั บ ใช้ ท้ อ งถิ่ น และสั ง คมที่ มีเ นื้ อ หาสาระและรู ปแบบที่ เ ป็น เรื่ อ งเดีย วกัน แต่ ด าเนินการคนละพื้น ที่
หากเป็นการดาเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพื้นที่จากพื้นที่เดียวไปสู่หลายพื้นที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น
โดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอด
ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกันและซ้าซ้อนกัน ผู้ขออาจสามารถนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้
โดยอนุโลม
วิธีที่ ๓ สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) งานวิ จั ย อย่ า งน้ อ ย ๑๐ เรื่ อ ง ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ
(corresponding author) และ
(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation)
อย่างน้อย ๑,๐๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ
(๓) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๑๘ และ
(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ตามจานวนเงินที่สภาสถาบันกาหนด อย่างน้อย ๑๐ โครงการ (life-time)
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณา ดังนี้
(๑) งานวิ จั ย อย่ า งน้ อ ย ๑๐ เรื่ อ ง ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และ
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(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation)
ซึ่งไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง ดังต่อไปนี้
- สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ
- สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย ๒๐๐ รายการ
และ
(๓) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ
(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ตามจานวนเงินที่สภาสถาบันกาหนด อย่างน้อย ๑๐ โครงการ (life-time)
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พิจารณาเห็นว่า
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็น ไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕.๑.๕ และผลงานทางวิชาการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ให้นาเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ต้องเป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕.๑.๕
ข้อ ๖ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
๖.๑.๑ ให้ ค ณะวิ ช าเสนอชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ต่ อ คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามแบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กาหนด
พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
๖.๑.๒ ให้ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน
โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
๖.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณวุฒิเ พื่ อท าหน้ า ที่ประเมิน ผลงานทางวิชาการและจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ งต้ องแต่ งตั้ งจากกรรมการพิ จารณาต าแหน่ ง
ทางวิชาการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสามถึงห้าคน
การแต่ ง ตั้ งกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด
สาหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอ
โดยต้ อ งไม่ใ ช่ บุคลากรและไม่เ คยเป็ น บุค ลากรในสั งกัด สถาบัน อุด มศึก ษานั้น ๆ รวมทั้งมีตาแหน่ ง
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ทางวิชาการไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่เสนอขอ และกาหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด และให้การดาเนินการอยู่ในชั้นความลับ
ทุกขั้นตอน
ในกรณี ที่ ผู้ ข อเสนอผลงานรั บ ใช้ ท้ อ งถิ่ น และสั ง คม สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
อาจกาหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทาหน้าที่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง เพิ่มเติมได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.
ก่อนดาเนินการแต่งตั้ง
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นบุคลากร
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน ๑ คน และแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจาเป็น
ให้ ก.พ.อ. ทราบ เมื่อรายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง หรือเสนอขอให้นาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณา
ของ ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลหรื อ ความจ าเป็ น ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป
ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่ อ ง มาตรฐานจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณส าหรั บ คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผลงานทางวิ ช าการต้ อ งมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพที่ แ สดง
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ในกรณี ก ารพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ ที่ มี ผ ลการประเมิ น เป็ น เอกฉั น ท์ ว่ า คุ ณ ภาพของผลงานทางวิ ช าการของ
ผู้ขอกาหนดตาแหน่ งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนดนั้น สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจกาหนดยกเว้นการประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าว
เป็ น ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้
๖.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖.๑.๓ แล้ว ให้นาเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ สาหรับกรณีที่มีมติอนุมัติให้อธิการบดีออกคาสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ
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ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้ ก.พ.อ. จะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในประกาศนี้ รวมทั้งสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผล
การพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้น
คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของตาแหน่งทางวิชาการ
ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย
๖.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๖.๒.๑ ให้ น าความในข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๓ มาใช้ บั งคับกับการแต่งตั้ง
ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิ ช าการและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ โดยมี ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
๖.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้นาเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
๖.๒.๓ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น
เพื่อเสนอรัฐมนตรีเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ข้อ ๗ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
สถาบั น อุ ด มศึก ษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ต่างไปจากที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่ งยังไม่ครบระยะเวลาที่กาหนดให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน
หรือการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจากสาขาวิชาที่ดารงตาแหน่งอยู่
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๗.๑ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อยสามคน
พิ จ ารณาผลงานทางวิช าการและจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัด สิ นของที่ประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B
๗.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
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ให้ เ สนอผลงานทางวิ ช าการได้ เ ฉพาะวิ ธี ที่ ๑ เท่ า นั้ น และให้ ด าเนิ น การ
ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการ
ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A
๗.๓ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้ เ สนอผลงานทางวิ ช าการได้ เ ฉพาะวิ ธี ที่ ๑ เท่ า นั้ น และให้ ด าเนิ น การ
ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการ
ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A+
ข้อ ๘ แบบค าขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่ ง ตั้ ง ฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)
แบบแสดงหลั ก ฐานการมี ส่ ว นร่ ว มในผลงานทางวิ ช าการ แนวทางในการประเมิ น ผลการสอน
ของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ คาจากัดความของผลงาน
ทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จาแนกตามระดับคุณภาพให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้าย ส่วนกรณีอื่นให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ข้อ ๙ ในกรณีที่การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับตาแหน่งเดียวกัน
หรือระดับที่ต่ากว่าตาแหน่งที่ได้เคยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนาผลงานทางวิชาการเดิม
ที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
อีกครั้งหนึ่ง ผู้ขอจะต้องดาเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติกาหนดหรือไม่
กาหนดตาแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณา
ผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้น แต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิม
ที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป
ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย
ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่า
ผลงานนั้ น ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ห รือถูกอ้ างอิงอย่างแพร่ห ลาย หรือในกรณีผลงานรับใช้ท้ อ งถิ่ น
และสังคมหากพิสูจน์ภายหลังได้ว่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบาย ระดับจังหวัด หรือประเทศ ผู้ขอสามารถนาผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่ได้ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้น
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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หมวด ๒
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
ข้อ ๑๐ นอกจากการเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการทั่ วไป ตามหมวด ๑ ข้ อ ๓
ถึ ง ข้ อ ๕ แล้ ว ผู้ ข ออาจเสนอผลงานทางวิชาการเพื่ อ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
ด้านหนึ่งด้านใดใน ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
๒) ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
๓) ด้านการสอน
๔) ด้านนวัตกรรม
๕) ด้านศาสนา
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่ มี ก ารเสนอขอก าหนดตาแหน่ง ทางวิช าการด้ า นรั บ ใช้ ท้ อ งถิ่น และสังคม
ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม หรือด้านศาสนา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้านนั้นจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด
เพิ่มขึ้น ดังนี้
๑) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม หรือ
๒) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ หรือ
๓) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้านการสอน หรือ
๔) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม หรือ
๕) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้านศาสนา
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการทั้ง ๕ ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วย
๑๑.๑ ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๑๑.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษานั้น โดยครอบคลุมผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างสูงในด้านนั้น ๆ
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่มีกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด
ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้
สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
ต าแหน่ งทางวิช าการของข้าราชการพลเรือ นในสถาบั นอุด มศึก ษาด้า นสร้า งสรรค์สุ นทรีย ะ ศิลปะ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน
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คณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ด้ า นนวั ต กรรม และคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาด้านศาสนา ปฏิบั ติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้านนั้น ๆ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาก็ได้
ข้อ ๑๒ ให้นาข้อ ๔ ข้อ ๕ เฉพาะ ๕.๑ ๕.๑.๑ ๕.๑.๒ ๕.๑.๕ ๕.๒ ๕.๒.๑ ๕.๒.๒
๕.๒.๔ ๕.๓ ๕.๓.๑ ๕.๓.๒ และ ๕.๓.๔ มาใช้บังคับแก่การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามหมวดนี้ด้วย
ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการด้านการสอนและด้านศาสนา ผู้นั้นต้องไม่เคย
ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง หรื อ ไม่ เ คยต้ อ งค าพิ พ ากษาให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ ค วามผิ ด ที่ ก ระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ชี้มูลความผิด
ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการด้านนวัตกรรม สาหรับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร (นักเรียน/นักศึกษาระดับต่าง ๆ
นั กวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือภาคประชาสังคม) ผ่านการเป็นผู้ดูแลปริญญานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือการนาบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมหลักในโครงการวิจัย มีส่วนร่วม
หรือเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเชื่อมโยงรับโจทย์จากผู้ใช้ประโยชน์ และ
(ข) เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในคณะทางาน
ในการผลักดันการนาผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานประกอบ
สาหรับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้นาความในวรรคสาม (ก) มาใช้บังคับด้วย และ
(ข) เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการสร้างทีมงาน/เครือข่ายร่วมกับภายในหรือภายนอกองค์กร
อาทิ ระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นผู้นาทีมในการถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้นาโครงการในการผลักดันการนาผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมี
หลักฐานประกอบ
สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้นาความในวรรคสาม (ก) มาใช้บังคับด้วย และ
(ข) เป็นผู้นาในการสร้างทีมงาน/เครือข่ายร่วมกับภายในหรือภายนอกองค์กร อาทิ
ระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นผู้นาทีมในการถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้นาแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ในการผลักดันการนาผลงานนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในระดับที่มีผลกระทบในวงกว้าง
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ข้อ ๑๓ กรณีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
๑๓.๑ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง
ซึ่งมีคุณภาพระดับ B และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้าย
๑๓.๒ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B หรือ
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A
ผลงานตามวิ ธี ที่ ๑ และวิ ธี ที่ ๒ ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
๑๓.๓ ตาแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A หรือ
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+
ผลงานตามวิ ธี ที่ ๑ และวิ ธี ที่ ๒ ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
การนาผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้พัฒนาเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นผลงานรับใช้ท้องถิ่น
และสังคมที่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ดาเนินการคนละพื้นที่ หากเป็นการดาเนินการ
ในลักษณะที่ขยายผลเชิงพื้นที่จากพื้นที่เดียวไปสู่หลายพื้นที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น โดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน
ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอด ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกัน
และซ้าซ้อนกัน ผู้ขออาจสามารถนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม
ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้ อ มแสดงหลั ก ฐานว่ า การเผยแพร่ นั้ น ได้ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
โดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ช านั้ น ๆ หรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้าย
ข้อ ๑๔ กรณีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
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๑๔.๑ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง
ซึ่งมีคุณภาพระดับ B และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ดาเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๑๔.๒ ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๓ เรื่อง
ซึ่งมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๒ เรื่อง และคุณภาพระดับ B อย่างน้อย ๑ เรื่อง และต้องได้รับ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
อย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ดาเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๔.๓ ต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ต้ อ งประกอบด้ ว ยผลงาน อย่ า งน้ อ ย ๕ เรื่ อ ง
ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย ๒ เรื่อง และคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๓ เรื่อง และต้องได้รบั
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ดาเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
การนาผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ ที่ทาเป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนี ยบัต ร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงาน
ทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพิ่มเติม
ขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณา
เฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน
ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้าย
ข้อ ๑๕ กรณีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการสอน
๑๕.๑ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง
ซึ่งมีคุณภาพระดับ B และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ ป ระพั น ธ์ อั น ดั บ แรก (first author) ตามลั ก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มในผลงานทางวิ ช าการ
ตามเอกสารแนบท้าย
๑๕.๒ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B หรือ
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A
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ผลงานตามวิ ธี ที่ ๑ และวิ ธี ที่ ๒ ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
๑๕.๓ ตาแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A หรือ
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+
ผลงานตามวิ ธี ที่ ๑ และวิ ธี ที่ ๒ ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
การน าผลงานการสอนที่ ท าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพิ่มเติมขยายผลต่อจาก
เรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วน
ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน
ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้าย
ข้อ ๑๖ กรณีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรม
๑๖.๑ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง
ซึ่งมีคุณภาพระดับ B และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ ป ระพั น ธ์ อั น ดั บ แรก (first author) ตามลั ก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มในผลงานทางวิ ช าการ
ตามเอกสารแนบท้าย
๑๖.๒ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B หรือ
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A
ผลงานตามวิ ธี ที่ ๑ และวิ ธี ที่ ๒ ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
๑๖.๓ ตาแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
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วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A หรือ
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+
ผลงานตามวิ ธี ที่ ๑ และวิ ธี ที่ ๒ ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
การน าผลงานนวั ต กรรมที่ ท าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระท ามิ ไ ด้ เว้ น แต่ ผู้ ข อได้ แ สดงหลั ก ฐานว่ า ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หรื อ พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ขยายผล
ต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วน
ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน
ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้าย
ข้อ ๑๗ กรณีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานศาสนา
๑๗.๑ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง
ซึ่งมีคุณภาพระดับ B และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ดาเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๗.๒ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B หรือ
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A
ผลงานตามวิ ธี ที่ ๑ และวิ ธี ที่ ๒ ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ดาเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๗.๓ ตาแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A หรือ
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+
ผลงานตามวิ ธี ที่ ๑ และวิ ธี ที่ ๒ ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ดาเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
การน าผลงานศาสนาที่ ท าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพิ่มเติมขยายผลต่อจาก
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เรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน
ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้าย
ข้อ ๑๘ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑๘.๑ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน
๑๘.๑.๑ ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอตาแหน่งนั้น ตามแบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
๑๘.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอตาแหน่ ง
ประเมินผลการสอนโดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
๑๘.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอตาแหน่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการด้านที่เสนอขอตาแหน่ง
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสามถึงห้าคน
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนดสาหรับ
ด้านที่เสนอขอ หรือจากผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างสูงเกี่ยวข้องกับผลงานด้านที่
เสนอขอ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม
จากงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครู/อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ผู้ที่เคยสร้างผลงานนวัตกรรมที่เกิดมูลค่าและ
ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ผู้มีผลงานทางศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ในด้านการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ มีจานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยต้อง
ไม่เป็น บุคลากรในสั งกัด สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ และต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด และให้การดาเนินการ
อยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน
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ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผลงานทางวิ ช าการต้ อ งมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพที่ แ สดง
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่ง
อยู่ ใ นเกณฑ์ ห รื อ ไม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนดนั้น สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจก าหนดยกเว้น
การประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการก็ได้
๑๘.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๑๘.๑.๓ แล้ว ให้นาเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ สาหรับกรณีที่มีมติอนุมัติให้อธิการบดีออกคาสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ
ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้ ก.พ.อ. จะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในประกาศนี้ รวมทั้งสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผล
การพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้น เว้นแต่
สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะด้าน ตามข้อ ๑๑ วรรคสี่ เป็นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา เมื่ออธิการบดีออกคาสั่งแต่งตั้งแล้วให้แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายในสามสิบวัน
๑๘.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน
๑๘.๒.๑ ให้นาความในข้อ ๑๘.๑.๑ และ ๑๘.๑.๓ มาใช้บังคับแก่การแต่งตัง้
ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิ ช าการและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ โดยมี ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
๑๘.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้นาเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
๑๘.๒.๓ เมื่อสภาสถาบันอุด มศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ.
ให้ ความเห็ น เพื่อเสนอรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
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พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
เว้ น แต่สภาสถาบั น อุด มศึ กษาแต่งตั้งให้ ค ณะอนุกรรมการเกี่ย วกับตาแหน่งทางวิช าการเฉพาะด้าน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ ๑๑ วรรคสี่ เป็นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ให้ เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ แล้วนาเสนอ ก.พ.อ.
ให้ ความเห็ น เพื่อเสนอรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สาหรับกรณีการกาหนดตาแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด ให้แจ้งสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการต้องระบุตาแหน่งทางวิชาการด้านที่
เสนอขอ พร้ อ มทั้ ง ระบุ สาขาวิ ชาของต าแหน่ งทางวิชาการ ซึ่ งแสดงให้ เห็ นถึ งความเชี่ยวชาญของผู้ขอ
เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้ า นรับ ใช้ ท้อ งถิ่ นและสั ง คม) สาขาวิช าปฐพี ศ าสตร์ รองศาสตราจารย์
(ด้านการสอน) สาขาวิชากฎหมายมหาชน ศาสตราจารย์ (ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ) สาขาวิชาทัศนศิลป์
ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ
สถาบั น อุ ด มศึก ษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ต่างไปจากที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนด
ต าแหน่ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ก็ ไ ด้ เช่ น การเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในตาแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กาหนดให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตัง้ อาจารย์
ประจ าให้ ดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ โดยที่ ผู้ นั้นมิไ ด้ดารงตาแหน่งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์มาก่อน
หรือการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจากสาขาวิชาที่ดารงตาแหน่งอยู่
๑๙.๑ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
ผลงานการสอน ผลงานนวัตกรรม และผลงานศาสนา โดยวิธีพิเศษ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑๙.๑.๑ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ
การแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
อย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสิน
ของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B
๑๙.๑.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดาเนินการ
ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนอย่ า งน้ อ ยสามคน พิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงาน
ทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A
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๑๙.๑.๓ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดาเนินการ
ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนอย่ า งน้ อ ยสามคน พิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงาน
ทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A+
๑๙.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
โดยวิธีพิเศษ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑๙.๒.๑ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ โดยวิ ธี พิ เ ศษ
ต้ อ งประกอบด้ว ยผลงานอย่ า งน้ อ ย ๒ เรื่ อ ง ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพระดั บ A และต้ อ งได้รั บการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย โดยผู้ขอ
ต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งหมด
๑๙.๒.๒ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ โดยวิ ธี พิ เ ศษ
ต้องประกอบด้วยผลงานอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย ๒ เรื่อง และคุณภาพ
ระดับ A อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย อย่างน้อย ๒ เรื่อง โดยผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็ น
ผู้ดาเนินการเองทั้งหมด
๑๙.๒.๓ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ต้องประกอบด้วย
ผลงานอย่างน้อย ๕ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ตามลั ก ษณะการเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการตามเอกสารแนบท้ า ย โดยผู้ ข อต้ อ งเป็ น เจ้ า ของ
และเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งหมด
๑๙.๒.๔ การพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการตามข้ อ ๑๙.๒.๑ - ๑๙.๒.๓
ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ข้อ ๒๐ แบบค าขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๖) แบบเสนอแต่ ง ตั้ ง ฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๗)
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอกาหนด
ตาแหน่ งทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ
ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิช าการที่จาแนกตามระดับคุณภาพให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ส่วนกรณีอื่นให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับตาแหน่งเดียวกัน
หรื อ ระดั บ ที่ ต่ ากว่ า ต าแหน่ ง ที่ ไ ด้ เ คยขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการมาแล้ ว หากมี ก ารน าผลงาน
ทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
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ทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ผู้ขอจะต้องดาเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติกาหนด
หรื อ ไม่ ก าหนดต าแหน่ ง วิ ช าการ ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า โดยผู้ ข อคนเดิ ม หรื อ ผู้ ข อคนใหม่ ให้ ค ณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น
โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าผลงาน
ทางวิ ช าการเดิ ม ที่ มี คุ ณ ภาพอยู่ ใ นเกณฑ์ นั้ น เป็ น ผลงานที่ ล้ า สมั ย หรื อ มี เ หตุ ส มควรอื่ น ที่ จ ะไม่ ใ ช้ ผ ล
การพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการ
โดยชัดแจ้งด้วย
ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่า
ผลงานนั้ น ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ห รือถูกอ้ างอิงอย่างแพร่ห ลาย หรือในกรณีผลงานรับใช้ท้ อ งถิ่ น
และสังคมหากพิสูจน์ภายหลังได้ว่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบาย ระดับจังหวัด หรือประเทศ ผู้ขอสามารถนาผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่ได้ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้น
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
หมวด ๓
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และสามารถเสนอขอทบทวนผล
การพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าว
แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ
ภายใต้ บั ง คั บ ข้ อ ๖.๑.๔ และ ๑๘.๑.๔ เมื่ อ สภาสถาบั น อุ ด มศึ กษาได้ รับ เรื่อง
การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พิ จ ารณา เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิ ช าการ มี ค วามเห็ นประการใดให้ เสนอต่ อ
สภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด
ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการ ดังนี้
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
(ก) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ค าชี้ แ จงข้ อ โต้ แ ย้ ง ไม่ มี เ หตุ ผ ลทางวิ ช าการ จะมี ม ติ
ไม่รับพิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรับไว้พิจารณา
โดยมอบคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคาชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น
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(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจง
ข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผล
เพิ่มเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม จากที่แต่งตั้งไว้เดิม จานวนสองถึงสามคน
เพื่อพิจารณาคาชี้แจง ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม
ท าหน้ า ที่เป็ น ประธาน ทั้ ง นี้ ให้ ส ถาบันอุ ด มศึก ษาจ่า ยเงินสมนาคุณกรรมการส าหรั บการทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มนั้นด้วย
ข้อ ๒๔ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะคาชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ
ที่ยื่นไว้เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ขอมีผลงาน
ทางวิชาการใหม่เพิ่มเติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องดาเนินการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการใหม่ และให้ ถือว่าวัน ที่ยื่น ผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิ ม
เป็นวันเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการใหม่
ภายใต้บังคับข้อ ๖.๑.๔ และ ๑๘.๑.๔ กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้คาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด
หมวด ๔
การลงโทษ
ข้อ ๒๕ ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณาก าหนดมาตรการในการป้ อ งกั น และลงโทษ
ผู้ขอกาหนดตาแหน่ งอัน ส่อให้ เห็ น ว่าเป็นผู้ที่กระทาผิด ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ ย วข้ อ ง
กับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
๒๕.๑ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง
หรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง
(fabrication) บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) หรือนาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้
ในการเสนอขอตาแหน่ งทางวิช าการโดยอ้ างว่า เป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรื อ นาผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิด
ว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระทาการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน
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ตามความเป็นจริง ให้ สภาสถาบันอุดมศึ กษามีมติให้งดการพิจารณาการขอตาแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น
และดาเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทาผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระทาผิดนั้น
เสนอขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการมี ก าหนดเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี แต่ ไ ม่ เ กิ น สิ บ ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษามีมติ
๒๕.๒ ในกรณี ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไปแล้ ว
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
ครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication)
บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) หรือนาเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงาน
ของตนเอง หรือนาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือคัดลอกข้ อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน
โดยไม่ อ้ า งอิ งผลงานเดิม ตามหลั กวิ ชาการ หรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิส่ วนบุ คคลของผู้ อื่น หรื อสิ ท ธิมนุษยชน
เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระทาการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอ
ผลงานตามความเป็ น จริ ง ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ม ติ ถ อดถอนต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็น
ต่อ ก.พ.อ. เพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และดาเนินการทางวินัย
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทาผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระทาผิดนั้นเสนอ
ขอตาแหน่งทางวิชาการมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
มีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๖ การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ซึ่งได้เผยแพร่ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ
ณ วั นที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ สามารถ
ใช้ ผลงานทางวิ ชาการซึ่ งเผยแพร่ ในวารสารวิ ชาการที่ อยู่ ในฐานข้อมู ล TCI กลุ่ ม ๑ และ TCI กลุ่ ม ๒
และตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถใช้ผลงานทางวิชาการ
ซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ได้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายใดที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับให้ดาเนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ
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ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายใดที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับให้ดาเนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ ในการนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจน าเกณฑ์ ลั ก ษณะคุ ณ ภาพของผลงาน
ทางวิชาการตามประกาศนี้มาใช้กับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๙ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓ (๓.๒) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการขึ้นใหม่ตามประกาศนี้
ข้อ ๓๐ ให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุด มศึกษาจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิ ช าการตามข้ อ ๑๑ และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามข้อ ๑๘ ในด้านที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ในกรณี ที่ การจั ดท าบั ญชี รายชื่ อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ตามวรรคหนึ่ งยั งไม่ แล้ วเสร็ จ ให้ สภา
สถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
ตาแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๓๑ เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ ก.พ.อ. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
อย่ า งกว้ า งขวางเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประกาศนี้ เว้ น แต่ ค ณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภทเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงก่อนกาหนดดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธาน ก.พ.อ.

ก.พ.อ. ๐๓
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------๑. แบบคาขอรับการพิ จารณากาหนดตาแหน่ งทางวิ ชาการทัวไป
่
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิ ชาการ
แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง............................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
โดยวิธ.ี .........................
ในสาขาวิชา............................................................
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
-------------------------------๑. ประวัตสิ ่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปี เกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่อื คุณวุฒเิ ต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒสิ ูงสุด
ตามลาดับ และกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒ ิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหวั ข้อเรือ่ ง
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทีท่ าเป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนัน้ ๆ ด้วย)

๒. ประวัตกิ ารรับราชการ
๒.๑ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท
๒.๒ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งอาจารย์ เมือ่ วันที.่ ...........เดือน.............................พ.ศ. ............
๒.๓ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา..............
เมือ่ วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา................
เมือ่ วันที.่ ........เดือน......................พ.ศ. .......
(ในกรณีทเ่ี คยบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งอื่น หรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา/อาจารย์
พิเศษในสังกัดอื่น ให้ระบุตาแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ทีด่ ารงตาแหน่ งนัน้ ด้วย)
อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน
๒.๕ ตาแหน่งอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
๒.๕.๕
๒.๖ การได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รบั การยกย่อง
ระดับนานาชาติ อื่นๆ (โปรดระบุขอ้ มูลย้อนหลัง ๕ ปี )
๒.๖.๑
๒.๖.๒
๒.๖.๓
๒.๖.๔
๒.๖.๕
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็ นภาระงานทีท่ าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาทีส่ อน
ช.ม./สัปดาห์
เปิ ดสอนภาค/ปี การศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั ในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และ
แหล่งทุน ในระหว่างปี ทท่ี าการวิจยั และระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ)

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารทีม่ สี ่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)
๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
๔.๑.๑ งานวิจยั
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ............
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู/้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึ ษา
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบตั ร/
ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓ ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าทีข่ องผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ ระบุ
จานวนครัง้ ทีถ่ ูกอ้างอิง (citation) และ Journal impact factor
ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๔.๒ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๔.๒.๑ งานวิจยั
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู/้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึ ษา
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบตั ร/
ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓ ตาราหรือหนังสือ
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔ เอกสารหลักฐานสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามวิธที ่ี ๓
๔.๒.๔.๑ งานวิจยั
๑) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๑.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

๒) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๒.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๓) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๓.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๔.๒.๔.๒ งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จานวน............เรือ่ ง
ได้รบั การอ้างอิง............รายการ พร้อมทัง้ ส่งเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าได้รบั การอ้างอิง
ในฐานข้อมูล Scopus
๔.๒.๔.๓ ผูข้ อ มีค่า life-time h-index (Scopus) .........................
๔.๒.๔.๔ โครงการวิจยั ทีผ่ ขู้ อเป็ นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รบั ทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทัง้ ส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรอง
จากสถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน
๑) โครงการวิจยั เรือ่ ง...................................................................................
ได้รบั ทุนจาก............................................................................................
๒) โครงการวิจยั เรือ่ ง...................................................................................
ได้รบั ทุนจาก............................................................................................
๓) โครงการวิจยั เรือ่ ง...................................................................................
ได้รบั ทุนจาก............................................................................................
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าทีข่ องผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ ระบุ
จานวนครัง้ ทีถ่ ูกอ้างอิง (citation) และ Journal impact factor
ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วน
ไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ
(corresponding author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๔.๓ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่ งศาสตราจารย์
๔.๓.๑ งานวิจยั
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู/้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึ ษา
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบตั ร/
ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓ ตาราหรือหนังสือ
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๓.๔ เอกสารหลักฐานสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามวิธที ่ี ๓
๔.๓.๔.๑ งานวิจยั
๑) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๑.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๒) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๒.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๓) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๓.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๔.๓.๔.๒ งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จานวน............เรือ่ ง
ได้รบั การอ้างอิง............รายการ พร้อมทัง้ ส่งเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าได้รบั การอ้างอิง
ในฐานข้อมูล Scopus
๔.๓.๔.๓ ผูข้ อ มีค่า life-time h-index (Scopus) .........................
๔.๓.๔.๔ โครงการวิจยั ทีผ่ ขู้ อเป็ นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รบั ทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทัง้ ส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรอง
จากสถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน
๑) โครงการวิจยั เรือ่ ง...................................................................................
ได้รบั ทุนจาก............................................................................................
๒) โครงการวิจยั เรือ่ ง...................................................................................
ได้รบั ทุนจาก............................................................................................
๓) โครงการวิจยั เรือ่ ง...................................................................................
ได้รบั ทุนจาก............................................................................................

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าทีข่ องผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ ระบุ
จานวนครัง้ ทีถ่ ูกอ้างอิง (citation) และ Journal impact factor
ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชือ่ .................................................................เจ้าของประวัติ
(.................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที.่ ............เดือน.............................พ.ศ. .........

ส่วนที่ ๒

แบบประเมิ นคุณสมบัติโดยผูบ้ งั คับบัญชา
แบบประเมินแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง......................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
ในสาขาวิชา ......................................................
โดยวิธ.ี .............................................
ของ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................
สังกัด/ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ.................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
--------------------------------

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

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ..ผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า..
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ. ........
ความเห็นผูบ้ งั คับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...ทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง...(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)...

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

ส่วนที่ ๓

แบบประเมิ นผลการสอน

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครัง้ ที.่ ....../.......เมือ่ วันที.่ ........
ซึง่ ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)........
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
...................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วาม....(ชานาญ/ชานาญพิเศษ).....
ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ....ในหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีส่ ภาสถาบันกาหนด

ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ........

ส่วนที่ ๔

แบบสรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ

ตอนที่ ๑

การพิ จารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมิ นผลงาน
ทางวิ ชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ ที.่ ......../.............
เมือ่ วันที.่ ............................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ น..(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา..............
แล้วเห็นว่า
๑) งานวิจยั ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด.........เรื่อง ได้แก่
๑.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๑.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู/้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึ ษา
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงาน
สร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบตั ร/ ซอฟต์แวร์/
ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) ............รายการ คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ.กาหนด.........รายการ ได้แก่
๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๓) ตารา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด.........เล่ม
ได้แก่
๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๔) บทความทางวิชาการ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
........เรือ่ ง ได้แก่
๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ ระบุบทบาทหน้าทีข่ อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ก.พ.อ.
สรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รบั การนาไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. .........

ตอนที่ ๒

การพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิ ชาการ

ก. กรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)....
ในการประชุมครัง้ ที.่ ............เมือ่ วันที.่ ...................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
นาย/นาง/นางสาว................... ตามทีค่ ณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจยั /ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น/ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด
และเป็ นผูม้ จี ริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด
ข. กรณีการเสนอขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามประกาศ
ก.พ.อ. โดยวิธที ่ี ๓ ของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)....
ในการประชุมครัง้ ที.่ ............เมือ่ วันที.่ ...................พิจารณาผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... แล้วเห็นว่าผูข้ อเป็ นผูม้ จี ริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด ดังนี้
๑. งานวิจยั ...........เรือ่ ง (อยู่/ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด...........เรือ่ ง ได้แก่
๑) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๑.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๒) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๒.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๓) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๓.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๒. งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รบั อ้างอิงทางวิชาการ
ประกอบด้วย งานวิจยั จานวน...........เรือ่ ง ได้รบั การอ้างอิง...........รายการ พิจารณา (อยู/่ ไม่อยู)่ …….
ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด

๓. ผูข้ อ มีค่า life-time h-index (Scopus) เท่ากับ....................พิจารณา (อยู่/ ไม่อยู)่ ..
ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
๔. โครงการวิจยั ทีผ่ ขู้ อเป็ นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รบั ทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบัน...............โครงการ (life-time) พิจารณา (อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ ระบุบทบาทหน้าทีข่ อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ก.พ.อ.
จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กาหนดตาแหน่ ง นาย/นาง/นางสาว..............................
เป็ นตาแหน่ง..........(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา........................
ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ................................... ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุง
สมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....) และให้นาเสนอทีป่ ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........

ส่วนที่ ๕

มติ สภาสถาบันอุดมศึกษา

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครัง้ ที.่ .../......... เมือ่ วันที.่ ..
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุ มตั /ิ ไม่อนุ มตั )ิ ....
๑. ให้แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว................................ให้ดารงตาแหน่ ง (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .....................
ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์
เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)
๒. สาหรับตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกคาสังแต่
่ งตัง้
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีอ่ อกคาสังแต่
่ งตัง้ พร้อมส่งสาเนา
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ แบบคาขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) ผลงานทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรี
เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา.......................
ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ................................... ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/
ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....) พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบคาขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)
ผลงานทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ สาเนารายงาน
การประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่ งทาง
วิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด

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

ก.พ.อ. ๐๔
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------แบบเสนอแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการทัวไปโดยผู
่
บ้ งั คับบัญชา
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิ ชาการ
แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง............................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
โดยวิธ.ี .........................
ในสาขาวิชา............................................................
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
-------------------------------๑. ประวัตสิ ่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปี เกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่อื คุณวุฒเิ ต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒสิ ูงสุด
ตามลาดับ และกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒ ิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหวั ข้อเรือ่ ง
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทีท่ าเป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนัน้ ๆ ด้วย)

๒. ประวัตกิ ารรับราชการ
๒.๑ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท
๒.๒ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งอาจารย์ เมือ่ วันที.่ ...........เดือน.............................พ.ศ. ............
๒.๓ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา..............
เมือ่ วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา................
เมือ่ วันที.่ ........เดือน......................พ.ศ. .......
(ในกรณีทเ่ี คยบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งอื่น หรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา/อาจารย์
พิเศษในสังกัดอื่น ให้ระบุตาแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ทีด่ ารงตาแหน่ งนัน้ ด้วย)
อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน
๒.๕ ตาแหน่งอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
๒.๕.๕
๒.๖ การได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รบั การยกย่อง
ระดับนานาชาติ อื่นๆ (โปรดระบุขอ้ มูลย้อนหลัง ๕ ปี )
๒.๖.๑
๒.๖.๒
๒.๖.๓
๒.๖.๔
๒.๖.๕
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็ นภาระงานทีท่ าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาทีส่ อน
ช.ม./สัปดาห์
เปิ ดสอนภาค/ปี การศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั ในฐานะหัวหน้าโครงการ (principal investigator) และ
แหล่งทุน ในระหว่างปี ทท่ี าการวิจยั และระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ)

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารทีม่ สี ่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
๔.๑.๑ งานวิจยั
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ............
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู/้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึ ษา
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบตั ร/
ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓ ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าทีข่ องผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ ระบุ
จานวนครัง้ ทีถ่ ูกอ้างอิง (citation) และ Journal impact factor
ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๔.๒ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๔.๒.๑ งานวิจยั
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู/้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึ ษา
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบตั ร/
ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓ ตาราหรือหนังสือ
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔ เอกสารหลักฐานสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามวิธที ่ี ๓
๔.๒.๔.๑ งานวิจยั
๑) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๑.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

๒) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๒.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๓) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๓.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๔.๒.๔.๒ งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จานวน............เรือ่ ง
ได้รบั การอ้างอิง............รายการ พร้อมทัง้ ส่งเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าได้รบั การอ้างอิง
ในฐานข้อมูล Scopus
๔.๒.๔.๓ ผูข้ อ มีค่า life-time h-index (Scopus) .........................
๔.๒.๔.๔ โครงการวิจยั ทีผ่ ขู้ อเป็ นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รบั ทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทัง้ ส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรอง
จากสถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน
๑) โครงการวิจยั เรือ่ ง...................................................................................
ได้รบั ทุนจาก............................................................................................
๒) โครงการวิจยั เรือ่ ง...................................................................................
ได้รบั ทุนจาก............................................................................................
๓) โครงการวิจยั เรือ่ ง...................................................................................
ได้รบั ทุนจาก............................................................................................
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าทีข่ องผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ ระบุ
จานวนครัง้ ทีถ่ ูกอ้างอิง (citation) และ Journal impact factor
ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ
(corresponding author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๔.๓ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่ งศาสตราจารย์
๔.๓.๑ งานวิจยั
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
งานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู/้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึ ษา
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบตั ร/
ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓ ตาราหรือหนังสือ
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๓.๔ เอกสารหลักฐานสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามวิธที ่ี ๓
๔.๓.๔.๑ งานวิจยั
๑) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๑.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๒) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๒.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๓) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๓.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๔.๓.๔.๒ งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จานวน............เรือ่ ง
ได้รบั การอ้างอิง............รายการ พร้อมทัง้ ส่งเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าได้รบั การอ้างอิง
ในฐานข้อมูล Scopus
๔.๓.๔.๓ ผูข้ อ มีค่า life-time h-index (Scopus) .........................
๔.๓.๔.๔ โครงการวิจยั ทีผ่ ขู้ อเป็ นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รบั ทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทัง้ ส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรอง
จากสถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน
๑) โครงการวิจยั เรือ่ ง...................................................................................
ได้รบั ทุนจาก............................................................................................
๒) โครงการวิจยั เรือ่ ง...................................................................................
ได้รบั ทุนจาก............................................................................................
๓) โครงการวิจยั เรือ่ ง...................................................................................
ได้รบั ทุนจาก............................................................................................

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าทีข่ องผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ ระบุ
จานวนครัง้ ทีถ่ ูกอ้างอิง (citation) และ Journal impact factor
ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง.......ผูบ้ งั คับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า.....
วันที.่ ............เดือน.............................พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................... ตาแหน่ง.........................
ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาเสนอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็ น................................... (ด้าน.........................)
โดยวิธ.ี ................ ในสาขาวิชา........................................

ลงชือ่ .................................................................เจ้าของประวัติ
(.................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที.่ ............เดือน.............................พ.ศ. .........

ส่วนที่ ๓

แบบประเมิ นผลการสอน

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครัง้ ที.่ ....../.......เมือ่ วันที.่ ........
ซึง่ ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)........
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
..................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วาม....(ชานาญ/ชานาญพิเศษ)......
ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ....ในหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีส่ ภาสถาบันกาหนด

ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ........

ส่วนที่ ๔

แบบสรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ

ตอนที่ ๑

การพิ จารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมิ นผลงาน
ทางวิ ชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ ที.่ ......../.............
เมือ่ วันที.่ ............................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ น..(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา..............
แล้วเห็นว่า
๑) งานวิจยั ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด.........เรื่อง ได้แก่
๑.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๑.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู/้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึ ษา
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงาน
สร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบตั ร/ ซอฟต์แวร์/
ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) ............รายการ คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด.........รายการ ได้แก่
๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๓) ตารา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด.........เล่ม
ได้แก่
๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๔) บทความทางวิชาการ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
........เรือ่ ง ได้แก่
๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ ระบุบทบาทหน้าทีข่ อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ก.พ.อ.
สรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รบั การนาไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. .........

ตอนที่ ๒

การพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิ ชาการ

ก. กรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)....
ในการประชุมครัง้ ที.่ ............เมือ่ วันที.่ ...................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
นาย/นาง/นางสาว................... ตามทีค่ ณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจยั /ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น/ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด
และเป็ นผูม้ จี ริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด
ข. กรณีการเสนอขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามประกาศ
ก.พ.อ. โดยวิธที ่ี ๓ ของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)....
ในการประชุมครัง้ ที.่ ............เมือ่ วันที.่ ...................พิจารณาผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... แล้วเห็นว่าผูข้ อเป็ นผูม้ จี ริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด ดังนี้
๑. งานวิจยั ...........เรือ่ ง (อยู่/ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด...........เรือ่ ง ได้แก่
๑) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๑.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๒) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๒.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๓) งานวิจยั เรือ่ ง..........................................................................................
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
๓.๒) บทบาทหน้าที่
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
๒. งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รบั อ้างอิงทางวิชาการ
ประกอบด้วย งานวิจยั จานวน...........เรือ่ ง ได้รบั การอ้างอิง...........รายการ พิจารณา (อยู/่ ไม่อยู)่ …….
ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด

๓. ผูข้ อ มีค่า life-time h-index (Scopus) เท่ากับ....................พิจารณา (อยู่/ ไม่อยู)่ ..
ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
๔. โครงการวิจยั ทีผ่ ขู้ อเป็ นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รบั ทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบัน...............โครงการ (life-time) พิจารณา (อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ ระบุบทบาทหน้าทีข่ อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ก.พ.อ.
จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กาหนดตาแหน่ ง นาย/นาง/นางสาว..............................
เป็ นตาแหน่ง..........(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา........................
ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ................................... ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุง
สมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....) และให้นาเสนอทีป่ ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........

ส่วนที่ ๕

มติ สภาสถาบันอุดมศึกษา

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครัง้ ที.่ .../......... เมือ่ วันที.่ ..
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุ มตั /ิ ไม่อนุ มตั )ิ ....
๑. ให้แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว................................ให้ดารงตาแหน่ ง (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .....................
ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์
เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)
๒. สาหรับตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกคาสังแต่
่ งตัง้
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีอ่ อกคาสังแต่
่ งตัง้ พร้อมส่งสาเนา
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ แบบคาขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) ผลงานทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรี
เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา.......................
ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ................................... ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/
ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....) พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบคาขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)
ผลงานทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ สาเนารายงาน
การประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่ งทาง
วิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด

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

ก.พ.อ. ๐๖
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------๒. แบบคาขอรับการพิ จารณากาหนดตาแหน่ งทางวิ ชาการเฉพาะด้าน
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิ ชาการ
แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง............................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
ด้าน................................................
(ด้านรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ/ด้านการสอน/ด้านนวัตกรรม/ด้านศาสนา)
โดยวิธ.ี .............................................
ในสาขาวิชา............................................................
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
-------------------------------๑. ประวัตสิ ่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปี เกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่อื คุณวุฒเิ ต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒสิ ูงสุด
ตามลาดับ และกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒ ิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหวั ข้อเรือ่ ง
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทีท่ าเป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนัน้ ๆ ด้วย)

๒. ประวัตกิ ารรับราชการ
๒.๑ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท
๒.๒ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งอาจารย์ เมือ่ วันที.่ ...........เดือน.............................พ.ศ. ............
๒.๓ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา..............
เมือ่ วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา................
เมือ่ วันที.่ ........เดือน......................พ.ศ. .......
(ในกรณีทเ่ี คยบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งอื่น หรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา/อาจารย์
พิเศษในสังกัดอื่น ให้ระบุตาแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ทีด่ ารงตาแหน่ งนัน้ ด้วย)
อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน
๒.๕ ตาแหน่งอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
๒.๕.๕
๒.๖ การได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รบั การยกย่อง
ระดับนานาชาติ อื่นๆ (โปรดระบุขอ้ มูลย้อนหลัง ๕ ปี )
๒.๖.๑
๒.๖.๒
๒.๖.๓
๒.๖.๔
๒.๖.๕
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็ นภาระงานทีท่ าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาทีส่ อน
ช.ม./สัปดาห์
เปิ ดสอนภาค/ปี การศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั ในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และ
แหล่งทุน ในระหว่างปี ทท่ี าการวิจยั และระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ)
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารทีม่ สี ่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)
๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)
๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
๔.๑.๑ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม
๔.๑.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓ ผลงานการสอน
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๑.๔ ผลงานนวัตกรรม
๔.๑.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๕ ผลงานศาสนา
๔.๑.๕.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๕.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๑.๕.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม
ซึง่ มีผเู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหนอย่างไร
และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึง่ มีผเู้ ขียน
ร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๔.๒ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๔.๒.๑ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓ ผลงานการสอน
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔ ผลงานนวัตกรรม
๔.๒.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๒.๕ ผลงานศาสนา
๔.๒.๕.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๕.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๕.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม
ซึง่ มีผเู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหนอย่างไร
และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึง่ มีผเู้ ขียน
ร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๔.๓ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่ งศาสตราจารย์
๔.๓.๑ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓ ผลงานการสอน
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๔ ผลงานนวัตกรรม
๔.๓.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๓.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๕ ผลงานศาสนา
๔.๓.๕.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๕.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๕.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม
ซึง่ มีผเู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหนอย่างไร
และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึง่ มีผเู้ ขียน
ร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชือ่ .................................................................เจ้าของประวัติ
(.................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที.่ ............เดือน.............................พ.ศ. .........

ส่วนที่ ๒

แบบประเมิ นคุณสมบัติโดยผูบ้ งั คับบัญชา

แบบประเมินแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง......................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
ด้าน................................................
(ด้านรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ/ด้านการสอน/ด้านนวัตกรรม/ด้านศาสนา)
โดยวิธ.ี .............................................
ในสาขาวิชา ......................................................
ของ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................
สังกัด/ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ.................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
-------------------------------ได้ตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง...(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์).. แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
เป็ นผูม้ คี ุณสมบัต.ิ .. (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ..ผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า..
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ. ........
ความเห็นผูบ้ งั คับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...ทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง...(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)...

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

ส่วนที่ ๓

แบบประเมิ นผลการสอน

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครัง้ ที.่ ....../.......เมือ่ วันที.่ ........
ซึง่ ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)........
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
...................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วาม....(ชานาญ/ชานาญพิเศษ).....
ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ....ในหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีส่ ภาสถาบันกาหนด

ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ........

ส่วนที่ ๔

แบบสรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ

ตอนที่ ๑

การพิ จารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมิ นผลงาน
ทางวิ ชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ (ด้าน...............) โดยวิธ.ี ....................ในสาขาวิชา...............................................
ในการประชุมครัง้ ที.่ ......../............. เมือ่ วันที.่ ............................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการ
ของ นาย/นาง/นางสาว................... ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ น..(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /
ศาสตราจารย์)....(ด้าน...............) โดยวิธ.ี ....................ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า
๑) ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด.........เรือ่ ง ได้แก่
๑.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๑.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๒) ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ............รายการ คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ.กาหนด.........รายการ ได้แก่
๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๓) ผลงานการสอน............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
.........เรือ่ ง ได้แก่
๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๔) ผลงานนวัตกรรม............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
.........เรือ่ ง ได้แก่
๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๕) ผลงานศาสนา............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด........เรือ่ ง
ได้แก่
๕.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๕.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม
ซึง่ มีผเู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหนอย่างไร
และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึง่ มีผเู้ ขียน
ร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
สรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รบั การนาไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. .........

ตอนที่ ๒

การพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิ ชาการ

กรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)....
ในการประชุมครัง้ ที.่ ............เมือ่ วันที.่ ...................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
นาย/นาง/นางสาว................... ตามทีค่ ณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/
ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ/ผลงานการสอน/ผลงานนวัตกรรม/ผลงานศาสนา)...คุณภาพ...
(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด และเป็ นผูม้ จี ริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ.กาหนด จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กาหนดตาแหน่ ง นาย/นาง/นางสาว
.............................. เป็ นตาแหน่ง..........(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)...
(ด้าน....................) โดยวิธ.ี ................ในสาขาวิชา........................ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .................................
ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ อื่นๆ ระบุ....) และให้นาเสนอ
ทีป่ ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........

ส่วนที่ ๕

มติ สภาสถาบันอุดมศึกษา

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครัง้ ที.่ .../......... เมือ่ วันที.่ ..
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุ มตั /ิ ไม่อนุ มตั )ิ ....
๑. ให้แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว................................ให้ดารงตาแหน่ ง (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) (ด้าน....................) โดยวิธ.ี ................ในสาขาวิชา............................
ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ..................... ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/
อื่นๆ ระบุ....)
๒. สาหรับตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกคาสังแต่
่ งตัง้
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีอ่ อกคาสังแต่
่ งตัง้ พร้อมส่งสาเนา
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ แบบคาขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๖) ผลงานทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรี
เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ (ด้าน....................)
โดยวิธ.ี ................ในสาขาวิชา........................ ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ................................ ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...
(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ อื่นๆ ระบุ....) พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบคาขอ
(แบบ ก.พ.อ. ๐๖) ผลงานทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ ง
ทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณากาหนดตาแหน่ งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด

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

ก.พ.อ. ๐๗
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------แบบเสนอแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการเฉพาะด้านโดยผูบ้ งั คับบัญชา
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิ ชาการ
แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง............................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
ด้าน................................................
(ด้านรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ/ด้านการสอน/ด้านนวัตกรรม/ด้านศาสนา)
โดยวิธ.ี .............................................
ในสาขาวิชา............................................................
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
-------------------------------๑. ประวัตสิ ่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปี เกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่อื คุณวุฒเิ ต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒสิ ูงสุด
ตามลาดับ และกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒ ิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหวั ข้อเรือ่ ง
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทีท่ าเป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนัน้ ๆ ด้วย)

๒. ประวัตกิ ารรับราชการ
๒.๑ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท
๒.๒ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งอาจารย์ เมือ่ วันที.่ ...........เดือน.............................พ.ศ. ............
๒.๓ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา..............
เมือ่ วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา................
เมือ่ วันที.่ ........เดือน......................พ.ศ. .......
(ในกรณีทเ่ี คยบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งอื่น หรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา/อาจารย์
พิเศษในสังกัดอื่น ให้ระบุตาแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ทีด่ ารงตาแหน่ งนัน้ ด้วย)
อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน
๒.๕ ตาแหน่งอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
๒.๕.๕
๒.๖ การได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รบั การยกย่อง
ระดับนานาชาติ อื่นๆ (โปรดระบุขอ้ มูลย้อนหลัง ๕ ปี )
๒.๖.๑
๒.๖.๒
๒.๖.๓
๒.๖.๔
๒.๖.๕
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็ นภาระงานทีท่ าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาทีส่ อน
ช.ม./สัปดาห์
เปิ ดสอนภาค/ปี การศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั ในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และ
แหล่งทุน ในระหว่างปี ทท่ี าการวิจยั และระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ)
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารทีม่ สี ่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)
๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
๔.๑.๑ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม
๔.๑.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓ ผลงานการสอน
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๑.๔ ผลงานนวัตกรรม
๔.๑.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๕ ผลงานศาสนา
๔.๑.๕.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๕.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๑.๕.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม
ซึง่ มีผเู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหนอย่างไร
และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึง่ มีผเู้ ขียน
ร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๔.๒ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๔.๒.๑ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓ ผลงานการสอน
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔ ผลงานนวัตกรรม
๔.๒.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๒.๕ ผลงานศาสนา
๔.๒.๕.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๕.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๕.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม
ซึง่ มีผเู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหนอย่างไร
และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึง่ มีผเู้ ขียน
ร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๔.๓ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่ งศาสตราจารย์
๔.๓.๑ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓ ผลงานการสอน
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๔ ผลงานนวัตกรรม
๔.๓.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๓.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๕ ผลงานศาสนา
๔.๓.๕.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๕.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๕.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด)

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม
ซึง่ มีผเู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหนอย่างไร
และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึง่ มีผเู้ ขียน
ร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง.......ผูบ้ งั คับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า.....
วันที.่ ............เดือน.............................พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................... ตาแหน่ง.........................
ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาเสนอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็ น................................... (ด้าน.........................)
โดยวิธ.ี ................ ในสาขาวิชา........................................

ลงชือ่ .................................................................เจ้าของประวัติ
(.................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที.่ ............เดือน.............................พ.ศ. .........

ส่วนที่ ๒

แบบประเมิ นผลการสอน

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครัง้ ที.่ ....../.......เมือ่ วันที.่ ........
ซึง่ ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)........
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
...................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วาม....(ชานาญ/ชานาญพิเศษ).....
ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ....ในหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีส่ ภาสถาบันกาหนด

ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ........

ส่วนที่ ๓

แบบสรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ

ตอนที่ ๑

การพิ จารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมิ นผลงาน
ทางวิ ชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ (ด้าน...............) โดยวิธ.ี ....................ในสาขาวิชา...............................................
ในการประชุมครัง้ ที.่ ......../............. เมือ่ วันที.่ ............................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการ
ของ นาย/นาง/นางสาว................... ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ น..(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /
ศาสตราจารย์)....(ด้าน...............) โดยวิธ.ี ....................ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า
๑) ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด.........เรือ่ ง ได้แก่
๑.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๑.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๒) ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ............รายการ คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ.กาหนด.........รายการ ได้แก่
๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๓) ผลงานการสอน............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
.........เรือ่ ง ได้แก่
๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๔) ผลงานนวัตกรรม............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
.........เรือ่ ง ได้แก่
๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๕) ผลงานศาสนา............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด........เรือ่ ง
ได้แก่
๕.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............
๕.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่ นระดับ...............

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม
ซึง่ มีผเู้ ขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงานทุกคนว่าทาในส่วนไหนอย่างไร
และลงนามรับรองโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding
author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีทเ่ี สนอผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึง่ มีผเู้ ขียน
ร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
สรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รบั การนาไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. .........

ตอนที่ ๒

การพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิ ชาการ

กรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)....
ในการประชุมครัง้ ที.่ ............เมือ่ วันที.่ ...................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
นาย/นาง/นางสาว................... ตามทีค่ ณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม/
ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ/ผลงานการสอน/ผลงานนวัตกรรม/ผลงานศาสนา)...คุณภาพ...
(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด และเป็ นผูม้ จี ริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ.กาหนด จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กาหนดตาแหน่ ง นาย/นาง/นางสาว
.............................. เป็ นตาแหน่ง..........(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)...
(ด้าน....................) โดยวิธ.ี ................ในสาขาวิชา........................ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .................................
ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ อื่นๆ ระบุ....) และให้นาเสนอ
ทีป่ ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........

ส่วนที่ ๔

มติ สภาสถาบันอุดมศึกษา

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครัง้ ที.่ .../......... เมือ่ วันที.่ ..
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุ มตั /ิ ไม่อนุ มตั )ิ ....
๑. ให้แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว................................ให้ดารงตาแหน่ ง (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) (ด้าน....................) โดยวิธ.ี ................ในสาขาวิชา............................
ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ..................... ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/
อื่นๆ ระบุ....)
๒. สาหรับตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกคาสังแต่
่ งตัง้
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีอ่ อกคาสังแต่
่ งตัง้ พร้อมส่งสาเนา
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ แบบคาขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๗) ผลงานทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรี
เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ (ด้าน....................)
โดยวิธ.ี ................ในสาขาวิชา........................ ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ................................ ซึง่ เป็ นวันทีส่ ภาสถาบัน...
(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ อื่นๆ ระบุ....) พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบคาขอ
(แบบ ก.พ.อ. ๐๗) ผลงานทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณากาหนดตาแหน่ งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด

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

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
------------------๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิ ชาการทัวไป
่
๓.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็ นงานทีผ่ ขู้ อต้องเป็ นผูป้ ระพันธ์
อันดับแรก (first author) หรือผูม้ สี ่วนสาคัญทางปั ญญา (essentially intellectual contributor) หรือ
ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) หมายถึง ผูท้ ม่ี ชี ่อื ในผลงานวิชาการเป็ นชื่อแรก
รับผิดชอบการทาผลงานวิชาการ และเขียนต้นฉบับ (manuscript) ชิน้ นัน้ ด้วยตนเอง
ผูม้ สี ่วนสาคัญทางปั ญญา (essentially intellectual contributor) หมายถึง บุคคลทีม่ บี ทบาท
มีส่วนสาคัญทางปั ญญา (essentially intellectual contribution) ด้วยความเชีย่ วชาญจาเพาะในสาขาวิชา
ของตนเอง และความรับผิดชอบสาคัญในการออกแบบการวิจยั (research design) หรือการออกแบบงาน
วิชาการนัน้ ๆ รวมทัง้ วิเคราะห์ขอ้ มูล (data analysis) สรุปผลและให้ขอ้ เสนอแนะ
ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) หมายถึง บุคคลทีม่ บี ทบาทและ
ความรับผิดชอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็ นเรือ่ งราว
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวิชาการทีป่ ระกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณ์
รวมทัง้ ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบติดต่อกับบรรณาธิการ
๓.๒ ถ้าเป็ นงานทีผ่ ขู้ อมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลกั ษณะดังนี้
๓.๒.๑. กรณีงานวิจยั ผูข้ อจะต้องเป็ นผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) หรือผูม้ สี ่วนสาคัญ
ทางปั ญญา (essentially intellectual contributor) หรือผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
ในเรือ่ งนัน้
๓.๒.๒. กรณีผลงานทางวิชาการกลุ่มอื่นทีม่ ใิ ช่งานวิจยั ผูข้ อจะต้องเป็ นผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก
(first author) หรือผูม้ สี ่วนสาคัญทางปั ญญา (essentially intellectual contributor) ในเรือ่ งนัน้
๓.๓ ผูข้ อกาหนดตาแหน่งจะต้องยืน่ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
สาหรับผลงานทางวิชาการทุกผลงาน
๓.๔ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดยผูข้ อ
ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพื่อรับรอง
บทบาทหน้าที่ การปฏิบตั งิ าน และความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของผูร้ ว่ มงานทุกคน
ว่าทาในส่วนไหนอย่างไร
การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรือ่ ง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลีย่ นแปลงไม่ได้
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผูข้ อกาหนดตาแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็ นจริง
จะถือว่าการกระทาของผูน้ นั ้ เข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดาเนินการทางวินยั ต่อไป

๓.๕ กรณีเสนอผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม ซึง่ มีการดาเนินงานเป็ นหมูค่ ณะ หรือเป็ นงานทีม่ ี
การบูรณาการหลายสาขาวิชา ผูข้ อต้องมีบทบาทในขัน้ ตอนการทางานในสาขาวิชาทีเ่ สนอขอกาหนด
ตาแหน่ง อย่างน้อย ๓ ขัน้ ตอน ดังนี้
ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริม่ กิจกรรมรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิน้ งานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนาไปขยายผลหรือปรับปรุง
ให้ผขู้ อระบุบทบาทหน้าที่ การปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบในผลงานนัน้ ของผูร้ ว่ ม
โครงการทุกคนและบทบาทหน้าทีห่ ลักของผูข้ อ โดยให้ผทู้ ท่ี าหน้าทีห่ ลักในแต่ละโครงการลงนามรับรอง
๓.๖ กรณีงานวิจยั ทีเ่ ผยแพร่อนั เป็ นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทีผ่ ขู้ อทาหน้าทีเ่ ป็ นอาจารย์
ทีป่ รึกษา ผูข้ อต้องเป็ นผูร้ เิ ริม่ กากับดูแล และมีบทบาทสาคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยั นัน้

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิ ชาการทัวไป
่
ก. ชื่อผลงาน ................................................
ข. สถานะผูข้ อในผลงาน
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)
 ผูม้ สี ่วนสาคัญทางปั ญญา (essentially intellectual contributor)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
ค. ประเภทของผลงาน
กลุ่มที่ ๑ งานวิจยั
กลุ่มที่ ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

 กรณีศกึ ษา (Case Study)

 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

 งานแปล

 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

 สิทธิบตั ร

 ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ซอฟต์แวร์

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
 ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
 ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม
กลุ่มที่ ๓  ตารา
 หนังสือ
 บทความทางวิชาการ

 ผลงานนวัตกรรม

ส่วนที่ ๑ รายละเอียดของการมีส่วนร่วม
ผูข้ อกาหนดตาแหน่งต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (เนื่องจากไม่มกี ารแบ่งส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการ ดังนัน้ บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีผ่ ขู้ อระบุจะมีผลต่อการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ)
รายละเอียดการมีส่วนร่วม
ก. ความคิดริเริม่ (idea) และ สมมุตฐิ าน
ข. การปฏิบตั กิ ารวิจยั การมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบ การทดลอง การทดสอบ เครือ่ งมือวัด
วิธกี ารเก็บข้อมูล และ criteria
ค. การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การแปรผล
ง. การวิพากษ์วจิ ารณ์ผล การแสดง
การเปรียบเทียบกับข้อสรุปหรือองค์ความรูห้ รือ
ทฤษฎีเดิม
จ. การมีส่วนร่วมในการเขียน manuscript
ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ เป็ นต้น
ฉ. การให้การสนับสนุน specimens, study
cohort, โลจิสติกส์ ทุนวิจยั (โปรดระบุแหล่งทุน
เงินทุน และปี ทไ่ี ด้รบั ) เครือ่ งมือ ห้องปฏิบตั กิ าร
ครุภณ
ั ฑ์
ช. อื่นๆ

บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของการนาผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้
ต้องแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ก. ตีพมิ พ์ในวารสาร journal Impact factor จานวนครัง้ ของการอ้างอิง (ฐานข้อมูล)
ข. สิทธิบตั ร ประเภท ปี ทไ่ี ด้รบั การจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ
ค. ถ้าเป็ น technical report หรือ รายงานวิจยั ผูใ้ ช้งานคือใคร
ง. การเผยแพร่งานวิจยั ได้รบั การนาเสนอแบบโปสเตอร์ หรือ oral presentation (โปรดระบุ
session เช่น plenary, symposium หรือ oral session) หรือสูจบิ ตั ร ในการประชุมหรือการจัดแสดง
หรือจัดนิทรรศการ (ชื่อ สถานทีจ่ ดั ประชุม หรือจัดแสดง หรือจัดนิทรรศการ และประเทศ)
หรือในกรณีทเ่ี ป็ นหนังสือ (โปรดระบุ ชื่อสานักพิมพ์ ปี ทต่ี พี มิ พ์)
จ. ประวัตกิ ารได้รบั ทุนวิจยั โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับผลงานชิน้ นี้
ฉ. หากงานวิจยั ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี ผูว้ จิ ยั ได้รบั ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licesing
Fees) รวมเท่าใด (โปรดแสดงหลักฐานสัญญา)

ลงชื่อ .............................................
(......................................)
ผูข้ อกาหนดตาแหน่ง
ลงชื่อ .............................................
(......................................)
ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (First author)
ลงชื่อ .............................................
(......................................)
ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
------------------๔. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิ ชาการเฉพาะด้าน
๔.๑ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ให้ใช้ลกั ษณะการมีส่วนร่วม
และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามข้อ ๓
๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ผูข้ อต้องเป็ นผูด้ าเนินการหลัก
และมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
ผูด้ าเนินการหลัก (main author) หมายถึง บุคคลซึง่ มีบทบาทและความรับผิดชอบสาคัญ
ในการออกแบบงานวิชาการนัน้ กาหนดโครงร่างเนื้อหาสาระสาคัญของงาน และควบคุมการดาเนินการ
หรือในกรณีผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ ให้หมายความรวมถึงผูล้ งมือดาเนินการด้วยตนเองด้วย
๔.๓ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการ
ทีม่ ผี รู้ ว่ มงานหลายคนจะต้องให้ผรู้ ว่ มงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรือ่ งนัน้
ร้อยละเท่าใด รวมทัง้ ระบุบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในผลงานนัน้ ทัง้ นี้ หากไม่สามารถติดต่อ
ผูร้ ว่ มงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีทไ่ี ม่สามารถติดต่อผูร้ ว่ มงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจานวนผูร้ ว่ มงาน
ทุกคน และให้ถอื ว่าผูร้ ว่ มงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน
(๒) ในกรณีผรู้ ว่ มงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
ได้ให้มกี ารลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผูข้ อเป็ นอย่างน้อย พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผล
ความจาเป็ นทีผ่ นู้ นั ้ ไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลทีไ่ ม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผูน้ นั ้ ให้ชดั เจน
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็ นผูพ้ จิ ารณาเหตุผลความจาเป็ นดังกล่าว
การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรือ่ ง เมือ่ ได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผูข้ อกาหนดตาแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็ นจริง
จะถือว่าการกระทาของผูน้ นั ้ เข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดาเนินการทางวินยั ต่อไป

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิ ชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ)
ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน
 ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ

 ผลงานศาสนา

เรือ่ ง....................................................................................................................................................
ผูร้ ว่ มงานจานวน........คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ :
(๑)
ชื่อผูร้ ่วมงาน

(๒)
ปริ มาณงานร้อยละ

(๓)
รายละเอียดบทบาทและหน้ าที่
ความรับผิดชอบ

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

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
------------------๕. แนวทางการประเมิ นผลการสอน
หลักเกณฑ์
ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนว่าผูข้ อมีความสามารถ
ในการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของวิชาทีส่ อน ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชา ทีส่ อนโดยใช้แนวทาง
ในการประเมินตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็ นระบบ โดยกาหนดจุดมุง่ หมายของการสอนให้ชดั เจน
และคัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลลัพธ์การสอนเป็ นไปตามจุดมุง่ หมายทีว่ างไว้
โดยเสนอเอกสารหลักฐานทีส่ ามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อทีผ่ ขู้ อเป็ นผูส้ อน (คานิยามรูปแบบการเผยแพร่
และลักษณะคุณภาพดังตารางแนบท้าย) ซึง่ มีการอ้างอิงแหล่งทีม่ า อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และกฎหมาย
๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธสี อนประกอบกับสื่อการสอนทีท่ นั สมัยต่างๆ เพื่อให้ผเู้ รียน
เกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรก
ประสบการณ์จริง ใช้คาถามเพื่อให้ผเู้ รียนคิดและตอบคาถามให้เข้าใจได้ชดั เจน หรือใช้ส่อื ปฏิสมั พันธ์
แบบดิจทิ ลั (digital interactive media)
๓. มีความสามารถทีจ่ ะสอนให้ผเู้ รียนสามารถเสาะแสวงหาความรูแ้ ละพัฒนาองค์ความรู้
ได้ดว้ ยตนเอง ด้วยความมีวจิ ารณญาณ รูว้ ่าแหล่งความรูใ้ 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 นประสบการณ์ตามความ
เหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใช้ส่อื การสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏิสมั พันธ์แบบดิจทิ ลั (digital
interactive media) ทีท่ นั สมัยและเหมาะสมเป็ นอย่างดี สามารถจาลองสถานการณ์สมมติเพื่อให้ผเู้ รียน
เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
๘. มีความสามารถทีจ่ ะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสมั พันธ์ การร่วมงาน (interpersonal skill)
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น
๙. มีความสามารถในการประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนในวิชาทีส่ อน

กรณีทส่ี ภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินผลการสอน
ของคณาจารย์ประจาปี ทค่ี รอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้นอย่างเป็ นรูปธรรม เทีย่ งตรง
และเชื่อถือได้ คณะกรรมการอาจให้ใช้ระบบการประเมินผลการสอนดังกล่าวนัน้ แทนแนวทางการประเมิน
ผลการสอนตามที่ ก.พ.อ. กาหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการอาจกาหนดแนวทางในการประเมินเพิม่ เติมขึน้
อีกก็ได้ โดยจัดทาเป็ นประกาศให้เป็ นทีท่ ราบทัวกั
่ นก่อนการประเมิน
วิ ธีการ
๑. ให้ผบู้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น (หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการสอนในชัน้ ต้น
ว่าผูข้ อมีผลการสอนอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้หรือไม่
๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูข้ อว่าอยูใ่ นเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้หรือไม่ ทัง้ นี้ อาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิ นผลการสอน

นิยาม

แบบที่ ๑
ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ นเอกสารทีใ่ ช้ประกอบในการประเมินผลการ
สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ะท้อนให้เห็น
เนื้อหาวิชาและวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบจัดเป็ นเครือ่ งมือสาคัญของ
ผูส้ อนในการใช้ประกอบการสอน

รูปแบบ

เป็ นเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในวิชาทีต่ นสอน ประกอบด้วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และ
อาจมีสงิ่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิม่ ขึน้ อีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือ
หนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารทีเ่ กีย่ วเนื่อง
แผนภูม ิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)
ภาพเลื่อน (slide) สื่อการสอนออนไลน์ หรือสื่อปฏิสมั พันธ์แบบดิจทิ ลั อื่น
ๆ ซึง่ มีการอ้างอิงแหล่งทีม่ าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่

อาจเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาเป็ นรูปเล่มหรือถ่ายสาเนาเย็บเล่มหรือ
เป็ นสื่ออื่น ๆ อาทิ ซีดรี อม ทีไ่ ด้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว

ลักษณะคุณภาพ

อยูใ่ นดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะกาหนดเป็ นข้อบังคับ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิ นผลการสอน (ต่อ)

นิยาม

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

รูปแบบ

เป็ นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในวิชาทีต่ นสอน
ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร) และมีสงิ่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิม่ ขึน้ เช่น รายชื่อบทความ
หรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารทีเ่ กี่ยวเนื่อง
แผนภูม ิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)
ภาพเลื่อน (slide) สื่อออนไลน์ สื่อปฏิสมั พันธ์แบบดิจทิ ลั ตัวอย่าง
หรือกรณีศกึ ษาทีใ่ ช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบตั ิ รวมทัง้
การอ้างอิงเพื่อขยายความทีม่ าของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรม
ทีท่ นั สมัยและถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่

ต้องได้รบั การจัดทาเป็ นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม
หรือสื่ออื่น ๆ ทีแ่ สดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็ น “คาสอน”
ให้แก่ผเู้ รียนในวิชานัน้ ๆ มาแล้ว

ลักษณะคุณภาพ

อยูใ่ นดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะกาหนดเป็ นข้อบังคับ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
------------------๖. แนวทางการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการของผูท้ รงคุณวุฒิ
การประเมินผลงานทางวิชาการของผูท้ รงคุณวุฒติ อ้ งดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. กาหนด
รวมทัง้ ควรคานึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน ดังนี้
๑. ผลงานทางวิชาการต้องได้รบั การเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง และสามารถ
สืบค้น (visibility) และเข้าถึง (avalibility) ผลงานทางวิชาการได้
๒. ควรคานึงถึง Journal ranking ของวารสารทีเ่ ผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วย
ตัวอย่างเช่น ผลงานทีต่ พี มิ พ์ในวารสารทีอ่ ยูใ่ น Quartiles1 ของ Science Journal Ranking (SJR)
ส่วนใหญ่จะเป็ นผลงานทีม่ คี ุณภาพ
๓. ควรคานึงถึงจานวนครัง้ ในการอ้างอิงของผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการอ้างอิง
จากต่างประเทศ
๔. impact factor (จากฐานข้อมูล Scopus) ของวารสารทีเ่ ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของผลงานทางวิชาการได้
๕. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ ทีส่ ามารถสร้างผลกระทบได้ในระดับใด
ต่อวงวิชาการระดับนานาชาติ หรือ สร้างผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๖. จริยธรรมในการทาวิจยั หรือ research misconduct เช่น falsification,
fabrication และ plagiarism
๗. การได้รบั รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติของผลงานทางวิชาการ

ประเภทของผลงานทางวิ ชาการ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
กลุ่ม ๑ งานวิจยั
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
๒.๔ กรณีศกึ ษา (case study)
๒.๕ งานแปล
๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ (ให้ใช้คาจากัดความตาม ๗.๔.๒)
๒.๙ สิทธิบตั ร
๒.๑๐ ซอฟต์แวร์
๒.๑๑ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม (ให้ใช้คาจากัดความตาม ๗.๔.๑)
๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม (ให้ใช้คาจากัดความตาม ๗.๔.๔)
กลุ่ม ๓ ๓.๑ ตารา
๓.๒ หนังสือ
๓.๓ บทความทางวิชาการ
กลุ่ม ๔ ๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม
ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
ผลงานการสอน
ผลงานนวัตกรรม
ผลงานศาสนา

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
------------------๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ
ผลงานวิชาการสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ สามารถจาแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้
๗.๑ งานวิ จยั
๗.๑ งานวิ จยั
นิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธวี ทิ ยาการวิจยั
ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ และมีทม่ี าและวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจน เพื่อให้ได้มาซึง่
ข้อมูลคาตอบหรือข้อสรุปรวม ทีจ่ ะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจยั พืน้ ฐาน)
หรือการนาวิชาการนัน้ มาใช้ประโยชน์ (งานวิจยั ประยุกต์-Applied research) หรือ
งานวิจยั สร้างสรรค์ (Creative research) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่
ทีเ่ กิดประโยชน์
รูปแบบ
อาจจัดได้เป็ น ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานการวิจยั ทีม่ คี วามครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทัง้ กระบวนการวิจยั
(research process) อาทิ การกาหนดประเด็นปั ญหา วัตถุประสงค์ การทาวรรณกรรม
ปริทศั น์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประมวลสรุปผลและให้ขอ้ เสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ
แสดงให้เห็นว่าได้นาความรูจ้ ากงานวิจยั มาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. บทความวิจยั ทีป่ ระมวลสรุปกระบวนการวิจยั ในผลงานวิจยั นัน้ ให้มคี วามกระชับ
และสัน้ สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึง่ นางานวิจยั มาใช้ประกอบการเขียน
การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพ โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
(peer reviewer) ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้
๑.๑ วารสารวิชาการระดับชาตินนั ้ ต้องเป็ นวารสารทีม่ คี ุณภาพและเป็ นทีย่ อมรับ
ในวงวิชาการในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนัน้
ต้องมีการตีพมิ พ์อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูท้ รงคุณวุฒติ รวจสอบบทความ (peer reviewer)
ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทัง้ นี้ วารสารวิชาการนัน้
อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์ หรือเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทีม่ กี าหนดการเผยแพร่
อย่างแน่ นอนชัดเจน

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๑ งานวิ จยั (ต่อ)
การเผยแพร่
๑.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาตินนั ้ ต้องเป็ นวารสารทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูล
(ต่อ)
ที่ ก.พ.อ. กาหนด ได้แก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้ ), JSTOR และ Project Muse
ทัง้ นี้ วารสารวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์ หรือเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจยั ทีไ่ ด้มกี ารบรรณาธิการ โดยคณะ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ
๓. นาเสนอเป็ นบทความวิจยั ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการทีเ่ ป็ นฉบับเต็มของการประชุม
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผูท้ รงคุณวุฒหิ รือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความซึง่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ อ่ี ยูใ่ นวงวิชาการนัน้ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
ทาหน้าทีค่ ดั สรรกลันกรอง
่
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยคา
หรือรูปแบบการนาเสนอทีถ่ ูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) ทีม่ าจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า ๕ ปี ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือ
หลังการประชุมก็ได้ ทัง้ นี้ คณะผูท้ รงคุณวุฒหิ รือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าว
จะต้องมีผทู้ รงคุณวุฒทิ อ่ี ยูใ่ นวงวิชาการสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องจาก
หลากหลายสถาบัน
๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างกว้างขวาง
ตามทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด ทัง้ นี้ คณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ (peer reviewer)
จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจยั นัน้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อกาหนดของสัญญาจ้างเท่านัน้
๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างกว้างขวาง
ตามทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
เมือ่ ได้เผยแพร่ “งานวิจยั ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนา “งานวิจยั ” นัน้ มาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
และให้มกี ารประเมินคุณภาพ “งานวิจยั ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งจะกระทาไม่ได้

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๑ งานวิ จยั (ต่อ)
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับ B เป็ นงานวิจยั ทีม่ กี ระบวนการวิจยั ทุกขัน้ ตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธวี จิ ยั
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็ นผลงานทีแ่ สดงถึงการวิเคราะห์และ
นาเสนอผลเป็ นความรูใ้ หม่ทล่ี กึ ซึง้ กว่างานเดิมทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษาแล้ว และต้องเป็ นทีย่ อมรับ
หรือได้รบั การอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย โดยมีหลักฐานทีแ่ สดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณประโยชน์
ในด้านสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจจากนิตบิ ุคคลองค์กรทีส่ าม (Third Party)
ทีไ่ ม่มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างโดดเด่น (outstanding)
รวมทัง้ ได้รบั การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับแนวหน้านานาชาติ ของสาขาวิชา
นัน้ ๆ หรือสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็ นอย่างมาก โดยมีหลักฐานทีแ่ สดงการ
วิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในวงวิชาการ
และวงวิชาชีพจากนิตบิ ุคคลองค์กรทีส่ าม (Third Party) ทีไ่ ม่มสี ่วนได้ส่วนเสีย

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒ ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอื่น ๑๒ ประเภท ดังนี้
๗.๒.๑. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
๗.๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
๗.๒.๔ กรณีศกึ ษา (Case Study)
๗.๒.๕ งานแปล
๗.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
๗.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๗.๒.๙ สิทธิบตั ร
๗.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์
๗.๒.๑๑ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคม
๗.๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๑ ผลงานวิ ชาการเพื่ออุตสาหกรรม
นิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่ หี ่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ส่วนใหญ่อยูภ่ ายในประเทศ เป็ นผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม
รูปแบบ
จัดทาเป็ นเอกสาร โดยมีคาอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่า
เป็ นผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้
 ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการดาเนินการ
 หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผูใ้ ช้
 คาอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method)
 คาอธิบายถึงความรูค้ วามเชีย่ วชาญทีใ่ ช้ และการนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้
 คาอธิบายถึงความรูห้ รือองค์ความรูใ้ หม่ทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังเสร็จสิน้ การวิจยั
 คาอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูใ้ ช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่
คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนัน้ หรือต่อทัง้ วงการอุตสาหกรรมนัน้
 คาอธิบายถึงวิธ ี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนากลับมาใช้ในการเรียนการสอน
เช่น การเขียนตารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาทีส่ อน หรือใช้เป็ นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือปั ญหาพิเศษของนักศึกษา

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๑ ผลงานวิ ชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพ โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
(peer reviewer) ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุม
วิชาการทีม่ หี นังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ทัง้ นี้
บทความดังกล่าวจะต้องมีผแู้ ต่งร่วมเป็ นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่ม ี จะต้องมี
เอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจยั
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความ
วิชาการ หรือการประชุมวิชาการทีม่ หี นังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) ให้ใช้ลกั ษณะการเผยแพร่ตาม ๗.๑ งานวิจยั ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓
๒. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทม่ี เี นื้อหาหรือมีเอกสารประกอบทีม่ เี นื้อหา
ตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องจากหลากหลายสถาบัน
๓. เอกสารแสดงทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีเ่ กิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบตั ร
อนุสทิ ธิบตั ร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบ
ทีม่ เี นื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๔. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทไ่ี ม่ได้รบั อนุญาตให้เปิ ดเผย โดยมีเนื้อหา
หรือมีเอกสารประกอบที่มเี นื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
และต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลทีไ่ ม่สามารถเปิ ดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มหี ลักฐานรับรอง
ว่าได้นาไปใช้ประโยชน์แล้ว
๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกทีแ่ สดงถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการวิจยั
หรือกิจกรรมทางวิชาการทีเ่ ชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้ สนอต้องจัดทาเอกสาร
ประกอบทีม่ เี นื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๑ ผลงานวิ ชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับ B มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทีช่ ดั เจน มีการระบุปัญหาหรือความ
คุณภาพ
ต้องการโดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้ าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ความรูท้ ส่ี ามารถแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ หรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้ม
ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็ นทีป่ ระจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมนัน้
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องสามารถนาไปใช้เป็ นตัวอย่างในการ
แก้ปัญหาหรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ
อย่างเป็ นทีป่ ระจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กบั อุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือ
แวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยสาคัญ เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ หรือได้รบั รางวัลจากองค์กรทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม
ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน
ดังต่อไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์
ผูเ้ กีย่ วข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นต้น
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน
จากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึง่ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๒ ผลงานวิ ชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
คานิยาม
ผลงานวิชาการซึง่ อาจดาเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจยั เชิงทดลองหรือการวิจยั
และพัฒนา มีเป้ าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ หรือแก้ไขปั ญหาด้านการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยคาอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานสาคัญ
ได้แก่ (๑) สภาพปั ญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
และเหตุผล หรือความเชื่อทีผ่ สู้ อนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนทีเ่ ป็ นนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมพัฒนาผูเ้ รียนหรือแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็ น
รูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็ นการสอนแนวใหม่ หรือเป็ นงานประดิษฐ์คดิ ค้นทีพ่ ฒ
ั นา
ขึน้ ใหม่ หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชดั เช่น เป็ นบทเรียนแบบใหม่
กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน
และ (๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการนานวัตกรรมนัน้ ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รียน
ในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
โดยมีขอ้ มูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลีย่ นแปลงในผูเ้ รียนในทิศ ทางทีพ่ งึ ประสงค์
ก่อให้เกิดการเรียนรูท้ งั ้ ในผูเ้ รียนและผูส้ อน
รูปแบบ

๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจยั หรือ
๒. ผลผลิตจากการศึกษาทีเ่ ป็ นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบาย
แนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กบั ผูเ้ รียนประกอบด้วย อาจจัดทาเป็ นเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer) ทีม่ าจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. เผยแพร่เป็ นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการ ทัง้ นี้ วารสารทางวิชาการนัน้ อาจ
เผยแพร่เป็ นรูปเล่ม สิง่ พิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทีม่ กี ารบรรณาธิการโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการพัฒนา
การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ
๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการทีม่ หี นังสือประมวลบทความ
ในการประชุมทางวิชาการ (proceedings)
หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความ
วิชาการ หรือการประชุมวิชาการทีม่ หี นังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) ให้ใช้ลกั ษณะการเผยแพร่ตาม ๗.๑ งานวิจยั ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓
๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคาอธิบายแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธกี ารใช้ และผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๒ ผลงานวิ ชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับ B
คุณภาพ
๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็ นงานริเริม่ สร้างสรรค์ทป่ี รับจาก
แนวคิดเดิมหรือเป็ นแนวคิดใหม่
๒. มีขอ้ มูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้
หรือคุณลักษณะของผูเ้ รียนทีพ่ งึ ประสงค์ได้จริง
ระดับ A
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับ B และ
๒. มีขอ้ มูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์กบั การพัฒนา
ผูเ้ รียนกลุ่มอื่นได้
๓. ผลงานได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาการเรียนการสอน
ทีม่ ี impact factors
ระดับ A+
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับ A และ
๒. ผลงานได้รบั รางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา
หรืองานประดิษฐ์คดิ ค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๓ ผลงานวิ ชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
นิยาม
เป็ นผลงานทีเ่ กิดจากการศึกษาวิจยั หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง สิง่ แวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทาง
วิชาการด้านอื่น อันนาไปสู่ขอ้ เสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด
หรือเชิงประจักษ์เกีย่ วกับนโยบายสาธารณะหรือการนานโยบายนัน้ ไปปฏิบตั ิ เพื่อให้
ภาครัฐนาไปใช้กาหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คาสัง่ หรือมาตรการอื่นใด
ทัง้ นี้ เพื่อแก้ปัญหาทีม่ อี ยูห่ รือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิน่
หรือนานาชาติ
รูปแบบ
จัดทาเป็ นเอกสาร โดยมีคาอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สังเคราะห์สภาพปั ญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิง่ แวดล้อม
หรือด้านอื่นทีต่ อ้ งการแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุ นแนวทางแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน คาสัง่
หรือมาตรการอื่นใด เป็ นผลผลิต (output) รวมทัง้ มีการคาดการผลลัพธ์ (outcome)
และผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดว้ ย
การเผยแพร่

ลักษณะ
คุณภาพ

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพ โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
(peer reviewer) ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. ได้มกี ารนาเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คาสัง่ หรือมาตรการอื่นใด
พร้อมคาอธิบายต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ ๆ
ทัง้ ได้มกี ารนาไปสู่การพิจารณาหรือดาเนินการโดยผูม้ หี น้าทีเ่ กี่ยวข้อง
๒. ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายสาธารณะนัน้ ไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง
ระดับ B เป็ นผลงานทีแ่ สดงการวิเคราะห์สงั เคราะห์ทม่ี หี ลักฐานข้อมูล
หรือเหตุผลสนับสนุน ซึง่ แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
ระดับ A เป็ นเกณฑ์เดียวกับระดับ B แต่ตอ้ งเป็ นข้อเสนอใหม่ทค่ี รอบคลุม
การแก้ปัญหา หรือพัฒนาทีก่ ว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย
ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ทีม่ คี ุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผูเ้ กี่ยวข้อง
ระดับ A+ เป็ นเกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รบั การอ้างอิง
อภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคม หรือได้รบั การนาไปใช้โดยผูร้ บั ผิดชอบ
ในนโยบายสาธารณะนัน้ และเกิดประโยชน์

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๔ กรณี ศึกษา (case study)
นิยาม
งานเขียนทีเ่ กิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีทเ่ี กิดขึน้ จริงมาจัดทาเป็ น
กรณีศกึ ษาเพื่อใช้ในการสอน (teaching case study) ทัง้ นี้ โดยเป็ นการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปั ญหาและปั จจัยอื่น ๆ นามาประกอบ
การตัดสินใจและกาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือทาข้อเสนอในการ
พัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของ
องค์กรเพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจ
ตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนนั ้ ๆ
รูปแบบ
เอกสารทีต่ พี มิ พ์หรือเป็ นสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มอื การสอน
(teaching notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน
คือ บทนา เนื้อหา และบทส่งท้าย
จานวนกรณีศกึ ษาทีจ่ ะนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการต้องมีจานวน
อย่างน้อย ๕ กรณีศกึ ษา และมีจานวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหา
สาระจะต้องไม่ซ้าซ้อนกันและอยูใ่ นขอบข่ายสาขาวิชาทีเ่ สนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
สาหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทัง้ หมด
การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะของสิง่ ตีพมิ พ์หรือสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ทีส่ ถาบันอุดมศึกษานัน้ แต่งตัง้ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศกึ ษาทีม่ ี
การบรรณาธิการโดยมีคณะผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินคุณภาพ
ทัง้ นี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer) ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน
ลักษณะ
ระดับ B
คุณภาพ
๑. เป็ นกรณีศกึ ษาทีม่ อี งค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนา เนื้อหา บทส่งท้าย
รายละเอียดข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ
๒. เป็ นกรณีศกึ ษาทีม่ เี นื้อหาและการนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็ นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง
เป็ นกรณีศกึ ษาทีม่ กี ารเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ทท่ี นั ต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เป็ นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนาไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างแพร่หลาย
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง
๑. เป็ นกรณีศกึ ษาทีบ่ ุกเบิกทางวิชาการ นาเสนอปั ญหาหรือประเด็นทีไ่ ม่เคยมี
ผูศ้ กึ ษามาก่อน มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลอย่างลึกซึง้ และสร้างความรูใ้ หม่ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
ทีท่ าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน
๒. เป็ นกรณีศกึ ษาทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพ
ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๕ งานแปล
นิยาม
งานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเ่ ป็ นงานวรรณกรรม หรืองานวิชาการทีม่ คี วามสาคัญและ
ทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึง่ เมือ่ นามาแปลแล้วจะเป็ นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
ทีป่ ระจักษ์ชดั เป็ นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็ นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็ นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
รูปแบบ
งานแปลพร้อมบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการทีแ่ สดงให้เห็นว่าเป็ นผลงาน
ทีท่ าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชานัน้ ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด
การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม ฯลฯ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ซึง่ จานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
กรณีทอ่ี ยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผูท้ รงคุณวุฒมิ มี ติให้ปรับปรุง
งานแปลซึง่ อยูใ่ นวิสยั ทีส่ ามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ได้ ทัง้ นี้ เมือ่ ได้แก้ไข
ปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณา โดยไม่ต้องนา
งานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
กรณีทไ่ี ด้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยูใ่ นเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.
กาหนด การนางานแปลนัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อนามาเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระทาได้ แต่ให้มกี ารประเมินคุณภาพ
งานแปลทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๕ งานแปล (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับ B เป็ นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทัง้ มีบทนาของผูแ้ ปล
คุณภาพ
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารทีแ่ ปล
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการใช้ภาษาทีส่ ละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีบทนาเชิงวิเคราะห์ทแ่ี สดงความรูค้ วาม
เข้าใจของผูแ้ ปลในเรือ่ งนัน้ ๆ และเรือ่ งอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพิม่ เติม
ของผูแ้ ปล ใส่ไว้ในบทนา หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี
สาหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลกั ษณะคุณภาพ
ดังต่อไปนี้
ระดับ B เป็ นงานแปลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นกาเนิด และบ่งชีค้ วามสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะทีเ่ ทียบได้กบั งานวิจยั
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาคและ
มหภาค
ระดับ A เป็ นงานแปลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึง้ ในตัวบทแบบแผน
ทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นกาเนิดและบ่งชีถ้ งึ ความสามารถในการสื่อความหมาย
ในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงาน
อย่างละเอียดลึกซึง้ ในลักษณะทีเ่ ทียบได้กบั งานวิจยั ของผูส้ นั ทัดกรณี มีการให้
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาคและมหภาค
ระดับ A+ ให้ขอ้ สรุปของวิธกี ารแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A
โดยมีขอ้ กาหนดเพิม่ เติมดังนี้
๑. เป็ นงานทีแ่ ปลมาจากต้นแบบทีม่ คี วามสาคัญในระดับทีม่ ผี ลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทางวิชาการ
๒. เป็ นงานทีแ่ ปลอยูใ่ นระดับทีพ่ งึ ยึดถือเป็ นแบบฉบับได้
๓. มีการให้ขอ้ สรุปของวิธกี ารแปลและทฤษฎีการแปลทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการบุกเบิก
ทางวิชาการ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory)
และงานวิ ชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
นิยาม
งานอ้างอิงทีอ่ ธิบาย และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับคา หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอื่น ๆ
อันเป็ นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ และมีหลักวิชา รวมทัง้ แสดงสถานะล่าสุด
ทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานัน้ ๆ เป็ นการรวบรวมคา หรือหัวข้อ
หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็ นงานของนักวิชาการคนเดียว มีคานาทีช่ แ้ี จง
หลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีทน่ี ามาใช้ รวมทัง้ อธิบายวิธกี ารใช้ และมีบรรณานุกรมรวม
หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทัง้ ดัชนีคน้ คา ในกรณีทจ่ี าเป็ น
รูปแบบ
ประกอบด้วยบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการทีแ่ สดงให้เห็นว่าเป็ นผลงาน
ทีท่ าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานัน้ ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด
การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์ หรือ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะ
ระดับ B เป็ นงานอ้างอิงทีใ่ ห้ความรูพ้ น้ื ฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา
คุณภาพ
ทีก่ ว้างขวางตามทีย่ อมรับกันในวงวิชาการ
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการให้ขอ้ มูลและทัศนะทีช่ ใ้ี ห้เห็น
ถึงวิวฒ
ั นาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานัน้ ๆ
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการชีท้ างให้ผอู้ ่าน หรือผูใ้ ช้เกิดความคิด
เชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าต่อไป

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ(ต่อ)
๗.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คานิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นการประดิษฐ์คดิ ค้นเครือ่ งมือ เครือ่ งทุ่นแรง ผลงานการ
สร้างสรรค์พชื หรือสัตว์พนั ธุใ์ หม่ หรือจุลนิ ทรียท์ ม่ี คี ุณสมบัตพิ เิ ศษสาหรับการใช้ประโยชน์
เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิง่ ประดิษฐ์อ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซึง่ พัฒนาขึน้ จากการประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยวิธวี ทิ ยาทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ
รูปแบบ

ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิง่ ตีพมิ พ์หรือเอกสารทางวิชาการ ทีแ่ สดงถึงแนวคิด
ในการวิจยั ค้นคว้าและพัฒนางานนัน้ ๆ กระบวนการในการวิจยั และพัฒนา
ผลการทดสอบคุณสมบัตติ ่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นคุณสมบัตพิ น้ื ฐานและคุณสมบัตพิ เิ ศษ
ทีเ่ ป็ นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของการนาไปใช้จริงในสภาพทีเ่ หมาะสม
และศักยภาพของผลกระทบจากการนาไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับ B เป็ นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ต้องใช้ความรูเ้ ชิงวิชาการ
มีผลการทดสอบตามหลักวิชาทีช่ ดั เจน เชื่อถือได้ และการนาผลงานนัน้ ไปใช้มศี กั ยภาพ
ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง
ระดับ A เป็ นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ต้องใช้ความรู้
เชิงวิชาการมากขึน้ มีผลการทดสอบตามหลักวิชาทีช่ ดั เจน เชื่อถือได้ และการนาผลงานนัน้
ไปใช้มศี กั ยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง
ระดับ A+ เป็ นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ต้องใช้ความรู้
เชิงวิชาการทีล่ กึ ซึง้ มีผลการทดสอบตามหลักวิชาทีช่ ดั เจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติ
โดดเด่น และมีศกั ยภาพสูงในการนาไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิ ลปะ (ให้ใช้คาจากัดความตาม ๗.๔.๒)

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๙ สิ ทธิ บตั ร (patent)
นิยาม
สิทธิบตั รตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบตั ร
รูปแบบ

อาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ประกอบด้วย
๑. มีบทวิเคราะห์ทอ่ี ธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่า
เป็ นผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานัน้ ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด
๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็ นรายละเอียดให้ครบถ้วนทีแ่ สดง
ถึงคุณค่าของผลงานนัน้ ด้วย
การเผยแพร่
มีหลักฐานการนาสิทธิบตั รไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน
ลักษณะ
ระดับ B เป็ นสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนและพิสจู น์ได้ว่ามีผนู้ าไปวิจยั หรือพัฒนา
คุณภาพ
ต่อยอด
ระดับ A เป็ นสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนและพิสจู น์ได้ว่ามีผนู้ าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ
ระดับ A+ เป็ นสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนแล้วและพิสจู น์ได้ว่ามีผนู้ าไปใช้ประโยชน์
ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ
เชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ(ต่อ)
๗.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software)
นิยาม
หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ ์
ซึง่ เป็ นผลงานทีไ่ ด้จากการวิจยั หรือการประดิษฐ์คดิ ค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรูใ้ หม่
ทีม่ หี ลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็ นการประยุกต์
หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
๑. การดาเนินงานโครงการทีม่ ลี กั ษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธ ี
เชิงตัวเลข (numerical method) หรือการดาเนินงานลักษณะ engineering design
ซึง่ เป็ นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง
๒. งานทีม่ ลี กั ษณะการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้ มข้อมูลต้นฉบับ
(source code) เพื่อพัฒนาระบบการทางานให้ดขี น้ึ โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี
นัยสาคัญ
๓. โครงการทีม่ กี ารเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับ
งานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พฒ
ั นาแล้วระบบการทางานดีขน้ึ ได้อย่างไร โดยต้องมีการ
ปรับปรุงระบบหรือสารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน
ซึง่ มิได้นาเข้ามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว
ทัง้ นี้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะต้องสอดคล้องกับลักษณะงานวิจยั และพัฒนา
รูปแบบ
อาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ประกอบด้วย
๑. มีคาอธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เช่น คู่มอื ทีอ่ ธิบายการใช้งาน
หลักการของวิธกี ารทางานและหน้าทีข่ องซอฟต์แวร์ดงั กล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็ นผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือเสริมสร้างความรูห้ รือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานัน้ ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด
๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็ นรายละเอียดให้ครบถ้วนทีแ่ สดงถึง
คุณค่าของผลงานนัน้ ด้วย
การเผยแพร่
มีหลักฐานการนาซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการ
หรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software) (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับ B เป็ นงานทีม่ กี ระบวนการวิจยั ทุกขัน้ ตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธวี จิ ยั
คุณภาพ
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปประยุกต์ใช้ได้
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง
๑. เป็ นผลงานทีแ่ สดงถึงการวิเคราะห์และนาเสนอผลเป็ นความรูใ้ หม่ทล่ี กึ ซึง้ กว่า
งานเดิม ทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษามาแล้ว
๒. เป็ นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนาไปประยุกต์ได้
อย่างแพร่หลาย
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รบั การอ้างอิงและใช้งาน
อย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่ นและสังคม (ให้ใช้คาจากัดความตาม ๗.๔.๑)

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม (ให้ใช้คาจากัดความตาม ๗.๔.๔)

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๓.๑ ตารา
นิยาม
งานวิชาการทีใ่ ช้สาหรับการเรียนการสอนทัง้ วิชา หรือเป็ นส่วนหนึ่งของวิชา ซึง่ เกิดจาก
การนาข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจยั ของผูข้ อ หรือความรูท้ ไ่ี ด้จากการค้นคว้าศึกษา
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ทผ่ี เู้ ขียนกาหนดให้เป็ น
แกนกลาง ซึง่ สัมพันธ์กบั มโนทัศน์ยอ่ ยอื่นอย่างเป็ นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและ
สารัตถภาพตามหลักการเขียนทีด่ ี ใช้ภาษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรูใ้ หม่
อันเป็ นความรูส้ าคัญทีม่ ผี ลให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่อวงการวิชาการนัน้ ๆ
เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความทันสมัยเมือ่ พิจารณาถึงวันทีผ่ ขู้ อยืน่ เสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทัง้ นี้ ผูข้ อกาหนดตาแหน่งจะต้องระบุวชิ าทีเ่ กีย่ วข้องในหลักสูตรทีใ่ ช้ตาราเล่มทีเ่ สนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ น “ตารา” นี้อาจได้รบั การพัฒนาขึน้ จากเอกสารคาสอนจนถึง
ระดับทีม่ คี วามสมบูรณ์ทส่ี ุด ซึง่ ผูอ้ ่านอาจเป็ นบุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ผเู้ รียนในวิชานัน้ แต่สามารถ
อ่านและทาความเข้าใจในสาระของตารานัน้ ด้วยตนเองได้โดยไม่ตอ้ งเข้าศึกษาในวิชานัน้
หากผลงานทางวิชาการทีเ่ คยเสนอเป็ นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน
ไปแล้ว จะนามาเสนอเป็ นตาราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชดั ว่าเป็ นตารา
รูปแบบ
เป็ นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วยคานา สารบัญ เนื้อเรือ่ ง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีคน้ คา ทัง้ นี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีท่ นั สมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ขอ้ มูล แผนภาพ ตัวอย่าง
หรือกรณีศกึ ษาประกอบจนผูอ้ ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนัน้ ได้โดยเบ็ดเสร็จ
การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารตีพมิ พ์ หรือ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม,
e-learning, online learning
๓. การเผยแพร่เป็ น e-book โดยสานักพิมพ์ซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๓.๑ ตารา (ต่อ)
การเผยแพร่
กรณีทไ่ี ด้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของตาราแล้วไม่อยูใ่ นเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
(ต่อ)
การนาตารานัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในตาราเพื่อนามาเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระทาได้ แต่ให้มกี ารประเมินคุณภาพตารา
ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับ B เป็ นตาราทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด
และการนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ของผูเ้ ขียน
ทีเ่ ป็ นการแสดงให้เห็นถึงความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
๓. สามารถนาไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็ นงานทีม่ กี ารสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่ (Body of
Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รบั
การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ
๓. เป็ นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับนานาชาติ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๓.๒ หนังสือ
นิยาม
งานวิชาการทีเ่ กิดจากการค้นคว้าศึกษาความรูใ้ นเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งอย่างรอบด้านและ
ลึกซึง้ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็ นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก
ทีเ่ ป็ นแกนกลางและมโนทัศน์ยอ่ ยทีส่ มั พันธ์กนั มีความละเอียดลึกซึง้ ใช้ภาษาทีเ่ ป็ น
มาตรฐานทางวิชาการ ให้ทศั นะของผูเ้ ขียนทีส่ ร้างเสริมปั ญญาความคิดและสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือ
ไม่จาเป็ นต้องสอดคล้องหรือเป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตร และไม่จาเป็ นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมือ่ พิจารณาถึงวันทีผ่ ขู้ อยืน่ เสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
หากผลงานทางวิชาการทีเ่ คยเสนอเป็ นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน
ไปแล้ว จะนามาเสนอเป็ นหนังสือไม่ได้
รูปแบบ
เป็ นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรือ่ ง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง
บรรณานุกรม และดัชนีคน้ คา 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
เสริมปั ญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
๒. เป็ นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือทีม่ ผี เู้ ขียนหลายคน (book chapter)
โดยจะต้องมีความเป็ นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึง่ ผูอ้ ่านสามารถทาความเข้าใจ
ในสาระสาคัญนัน้ ได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็ นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธวี ทิ ยาอันเป็ นทีย่ อมรับจนได้ขอ้ สรุปทีท่ าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนาไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีทใ่ี นแต่ละบทมีผเู้ ขียนหลายคน
จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคนอย่างชัดเจน
จานวนบททีจ่ ะนามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ต้องมีจานวนอย่างน้อย ๕ บท
และมีจานวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนังสือ
ทัง้ ๕ บท จะต้องไม่ซ้าซ้อนกันและอยูใ่ นขอบข่ายสาขาวิชาทีเ่ สนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ ทัง้ นี้ อาจอยูใ่ นหนังสือเล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ และสาหรับการประเมิน
คุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทัง้ หมด

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๗.๓.๒ หนังสือ (ต่อ)
การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารตีพมิ พ์
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม
๓. การเผยแพร่เป็ น e-book โดยสานักพิมพ์ซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวาง โดยจานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึ่ง
ทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวาง
ในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
กรณีทไ่ี ด้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยูใ่ นเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
การนาหนังสือนัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อนามาเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระทาได้ แต่ให้มกี ารประเมินคุณภาพหนังสือทีไ่ ด้รบั
การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ลักษณะ
ระดับ B เป็ นหนังสือทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ
คุณภาพ
การนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ทีเ่ ป็ นการแสดง
ให้เห็นถึงความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๓. สามารถนาไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็ นงานทีม่ กี ารสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่ (Body of
Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รบั
การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ
๓. เป็ นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับนานาชาติ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๓.๓ บทความทางวิ ชาการ
นิยาม
งานเขียนทางวิชาการซึง่ มีการกาหนดประเด็นทีต่ อ้ งการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสารวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุ นจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนัน้ ได้ อาจเป็ นการนา
ความรูจ้ ากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยทีผ่ เู้ ขียน
แสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
รูปแบบ

ประกอบด้วยการนาความทีแ่ สดงเหตุผลหรือทีม่ าของประเด็นทีต่ อ้ งการอธิบายหรือ
วิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม
ทีค่ รบถ้วนและสมบูรณ์

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้
๑.๑ วารสารวิชาการระดับชาตินนั ้ ต้องเป็ นวารสารทีม่ คี ุณภาพและเป็ นทีย่ อมรับใน
วงวิชาการในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยวารสารวิชาการนัน้ ต้องมีการ
ตีพมิ พ์อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความโดยผูท้ รงคุณวุฒติ รวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
จากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทัง้ นี้ วารสารวิชาการนัน้
อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์ หรือเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทีม่ กี าหนดการเผยแพร่
อย่างแน่ นอนชัดเจน
๑.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาตินนั ้ ต้องเป็ นวารสารทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูล
ที่ ก.พ.อ. กาหนด ได้แก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้ ), JSTOR และ Project Muse
ทัง้ นี้ วารสารวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์ หรือเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นทีม่ กี ารบรรณาธิการ
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ
เมือ่ ได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนา “บทความวิชาการ” นัน้
มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการและให้มกี ารประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่ง
จะกระทาไม่ได้

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๓.๓ บทความทางวิ ชาการ (ต่ อ)
ระดับ B เป็ นบทความทางวิชาการทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
ลักษณะ
คุณภาพ
มีแนวคิดและการนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ
๒. สามารถนาไปอ้างอิงในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางในระดับชาติ มีความละเอียดและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็ นงานทีม่ กี ารสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่ (Body of
Knowledge) ทางวิชาการในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็ นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่ นและสังคม
นิยาม

ผลงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยใช้ความเชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลทีส่ ามารถประเมินได้เป็ นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อท้องถิน่ และสังคมนี้ตอ้ งเป็ นผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ ทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน เกีย่ วกับชุมชน วิถชี วี ติ
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม อาชีพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวติ
หรือสุขภาพ หรือเป็ นผลงานทีน่ าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบตั รหรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ในรูปแบบอื่นทีส่ ามารถแสดงได้เป็ นทีป่ ระจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม
และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็ นการเปลีย่ นแปลงในความตระหนักและการรับรู้
ในปั ญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ทัง้ นี้ ไม่นบั รวมงานทีแ่ สวงหากาไรและได้รบั
ผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ

รูปแบบ

จัดทาเป็ นเอกสารและมีคาอธิบายหรือคาชี้แจงที่ชดั เจน รายละเอียดเนื้อหา
ของเอกสารแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบอย่างน้อยประกอบด้วย
๑. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถิน่ และสังคมเป้ าหมาย
๒. สภาพการณ์ของท้องถิน่ และสังคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
๓. กระบวนการทีท่ าให้ทอ้ งถิน่ และสังคมเกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ
๔. ความรูห้ รือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
๕. การคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะตามมาหลังจากการเปลีย่ นแปลงได้เกิดขึน้ แล้ว
๖. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากความรู้
หรือความเชี่ยวชาญจากสาขาของผู้ย่นื ขอ
๗. แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึน้ ให้คงอยู่ต่อไป
การจัดทาเอกสารผลงานต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของ
กลุ่มเป้ าหมายหรือท้องถิน่ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดง
หลักฐานเพิม่ เติมอื่นๆ เกีย่ วกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็ นวีดทิ ศั น์ ภาพยนตร์
แถบเสียง
การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารบูรณาการศาสตร์หลายสาขา สามารถ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคมได้จากผลความสาเร็จของทุกสาขา
โดยผูข้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชีย่ วชาญในการใช้ศาสตร์
นัน้ ๆ เพื่อร่วมพัฒนาหรือแก้ปัญหาจนทาให้พน้ื ทีน่ นั ้ เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างเห็นได้ชดั เจน

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่ นและสังคม (ต่อ)
การเผยแพร่

การเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้ทอ้ งถิน่ และสังคมทาได้โดยการจัดเวทีนาเสนอผลงาน
ในพืน้ ทีห่ รือการเปิ ดให้เยีย่ มชมพืน้ ทีแ่ ละจะต้องมีการเผยแพร่ส่สู าธารณะอย่างกว้างขวาง
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ อดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นนั ้ จะต้องมีการบันทึก
เอกสารหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีส่ ามารถใช้อ้างอิงได้ หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้
ทัง้ นี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer) ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน

ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับ B ลักษณะของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความเชีย่ วชาญในสาขาของผูย้ ่นื ขอ มีการ
แสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทีช่ ดั เจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ
ทีม่ าจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ าหมาย มีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้
ที่ สามารถแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ หรือทาความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็ นทีป่ ระจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ท้องถิน่ หรือสังคมนัน้
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และคุณภาพผลงานทีย่ น่ื ขอจะต้องสามารถนาไป
เป็ นแบบอย่างให้กบั ท้องถิน่ หรือสังคมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบาย
หรือถูกนาไปใช้เป็ นนโยบายในระดับจังหวัด หรือประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A ผลงานต้องส่งผลกระทบต่อสังคม หรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง เป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รบั รางวัลจากองค์กร
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิ ลปะ
นิยาม
ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ทแ่ี สดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ
ศิลปะ โดยผลงานดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของ
เจ้าของผลงาน และต้องอธิบายได้ว่ามีแนวคิดจากปรัชญา จริยธรรม สุนทรียภาพ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความจริง ความดี ความงาม พร้อมคาอธิบาย
อันกอปรด้วยหลักวิชาทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความหมายและ
คุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง
ด้านดนตรี ด้านสถาปั ตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
หรือศิลปะด้านอื่นๆ
รูปแบบ

การเผยแพร่

งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ทอ่ี ธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ
ความคิดเชิงทฤษฏี รวมทัง้ กระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นความรูใ้ นการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การนาเสนอความรูใ้ หม่ทม่ี คี ุณค่าต่อการพัฒนาสาขาวิชาชีพและการศึกษา
ตลอดจนการแสดงคุณค่าของผลงานทีเ่ อือ้ ให้เกิดการตีความและการประเมิน
คุณค่าในหมู่ของผูร้ บั งาน
เผยแพร่ส่สู าธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างกว้างขวางมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน โดยต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ได้ผ่านการประเมินจาก
คณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง (peer reviewer) ทีม่ า
จากหลากหลายสถาบัน จานวนไม่น้อยกว่าสามคนสาหรับระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และไม่น้อยกว่าห้าคนสาหรับระดับรองศาสตราจารย์และระดับศาสตราจารย์ โดยการ
ตัดสินของทีป่ ระชุมต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามเสียงสาหรับ
ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่าสามในห้าเสียงในระดับรองศาสตราจารย์
และไม่น้อยกว่าสีใ่ นห้าเสียงในระดับศาสตราจารย์ ทัง้ นี้ ผูท้ รงคุณวุฒฯิ
(peer reviewer) ต้องมิได้สงั กัดเดียวกันกับผูข้ อจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
วิธกี ารเผยแพร่
๑. วรรณกรรมต้นแบบหรือผลงานสร้างสรรค์ตน้ แบบ และเอกสาร
ประกอบต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ หรือการแสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิ ลปะ (ต่อ)
การเผยแพร่
๓. การเผยแพร่ทเ่ี กิดจากการใช้งานจริงทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับชาติ
(ต่อ)
หรือนานาชาติ ตลอดจนการเผยแพร่ทเ่ี กิดจากการได้รบั เชิญไปบรรยายหรือในการ
ประชุมวิชาการงานศิลป์ หรือวิชาชีพในต่างประเทศ สาหรับศิลปะการแสดงต้อง
แสดงในกิจกรรมทีจ่ ดั โดยองค์กรระดับประเทศ ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในวงวิชาชีพ
ของสาขาวิชานัน้ ๆ ของประเทศไทยหรือนานาชาติ สถานทีน่ าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ้ งเป็ นทีย่ อมรับในวงการวิชาชีพนัน้ ๆ
และต้องดาเนินกิจกรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องโดยเป็ นเวทีแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หมายเหตุ : คุณสมบัตขิ องผูท้ ท่ี าหน้าทีเ่ ป็ น peer reviewer
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายใน หมายถึง ผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาใกล้เคียง ซึง่ ปั จจุบนั มีสถานภาพเป็ นบุคลากรประจา เช่น
อาจารย์ประจา ผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญทีย่ งั คงปฏิบตั งิ านหรือปฏิบตั หิ น้าที่
ประจาในสถาบันเดียวกับผูไ้ ด้รบั การประเมิน เป็ นต้น
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก หมายถึง ผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้ หรือ
สาขาวิชาใกล้เคียง โดยต้องเป็ นบุคคลทีม่ ใิ ช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทีผ่ ขู้ อสังกัด
และไม่ได้อยูใ่ นบังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานัน้
ลักษณะคุณภาพ ระดับ B: เป็ นผลงานทีม่ คี ุณภาพทางการสร้างสรรค์ โดยสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด กระบวนการ เทคนิค รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล
เพื่อสื่อความให้กบั ผูร้ บั ได้เป็ นอย่างดี ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ทางวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาของศิลปะแขนงนัน้ ๆ และก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร
ระดับ A: ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็ นตัวอย่างอันดี
ทีย่ งั ประโยชน์เด่นชัด ต่อวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาแขนงนัน้ ๆ
๑. เป็ นผลงานทีแ่ สดงถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นาเสนอผลเป็ น
ความรูใ้ หม่ทล่ี กึ ซึง้ กว่างานเดิมทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษาหรือสร้างสรรค์มาแล้ว
๒. เป็ นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคล องค์กร ชุมชน หรือสังคม หรือสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย หรือได้รบั การจดสิทธิบตั รและมีการนาไปใช้
อ้างอิงในผลงานอื่น ๆ เป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิ ลปะ (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ ระดับ A+: ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็ นงานทีส่ ร้างองค์ความรูใ้ หม่
(ต่อ)
หรือนาเสนอสิง่ ใหม่ในด้านการสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
๑. เป็ นงานบุกเบิกทีม่ คี ุณค่ายิง่ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างลึกซึง้
จนทาให้เกิดการสร้างความรูใ้ หม่ ทาให้เกิดความก้าวหน้า เกิดการใช้ประโยชน์
ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงหรือส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนหรือสังคม หรือได้รบั การจดสิทธิบตั รและมีหลักฐานการนาสิทธิบตั รไปใช้
หรือประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง
๒. เป็ นทีย่ อมรับและได้รบั การอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับนานาชาติ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๓ ผลงานการสอน
นิยาม
ผลงานการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งกาหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันอื่นที่ ก.พ.อ. กาหนด อันประกอบด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน วิธกี ารสอน สื่อการสอน
การวัดและประเมินผล) หรือนวัตกรรมการสอน อันเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา
การ หรือวิชาชีพ ได้ใช้ปฏิบตั ใิ นงานประจามาแล้ว และเกิดผลลัพธ์ทแ่ี สดงว่า
ผูเ้ รียนมีพฒ
ั นาการและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทด่ี ขี น้ึ อย่างเห็นได้ชดั และ
ก่อให้เกิดการเรียนรูท้ งั ้ ในผูเ้ รียนและผูส้ อน ได้รบั การเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์
ในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือมีการถ่ายทอดสู่การใช้งานจริง
ในภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
รูปแบบ

จัดทาเป็ นเอกสารและมีคาอธิบายหรือคาชี้แจงรายละเอียดที่ชดั เจน
รายละเอียดเนื้อหาของเอกสารที่นาเสนอนัน้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
๑. สภาพปั ญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรือปั ญหาด้านการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน
๒. ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล ทีผ่ สู้ อนใช้ในการออกแบบ
การเรียนการสอนทีเ่ ป็ นนวัตกรรม หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชดั
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น รูปแบบการสอน หรือการสอนแนวใหม่ เทคนิค
สื่อการสอน เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั งานประดิษฐ์คดิ ค้นทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็ นต้น
๓. หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา แผนการสอน สื่อการเรียนรู้
และวิธกี ารจัดการเรียนรู/้ การสื่อการเรียนรู้
๔. กระบวนการในการนาไปใช้กบั ผูเ้ รียนในสถานการณ์จริง
กระบวนการพัฒนาทีน่ าไปสู่การเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
๕. ผลลัพธ์ทแ่ี สดงว่าผูเ้ รียนมีพฒ
ั นาการและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ทีด่ ขี น้ึ อย่างเห็นได้ชดั และก่อให้เกิดการเรียนรูท้ งั ้ ในผูเ้ รียนและผูส้ อน
โดยแสดงผลลัพธ์ของผูเ้ รียนทัง้ รายบุคคล และรายกลุ่ม
๖. เอกสารหลักฐานผลการประเมินการสอนทุกกระบวนวิชา
ย้อนหลัง ๒ ปี การศึกษา สาหรับผูช้ ่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
ผลการสอนเฉลีย่ ระดับดีมาก และศาสตราจารย์ ผลการสอนเฉลีย่ ระดับดีเด่น

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๓ ผลงานการสอน (ต่อ)
รูปแบบ (ต่อ)
๗. เอกสารหลักฐานผลการประเมินของคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
(peer reviewer) จากบุคคลภายนอก สาหรับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ตอ้ งเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับมหาวิทยาลัย สาหรับรองศาสตราจารย์ตอ้ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ระดับชาติ และสาหรับศาสตราจารย์ตอ้ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : คุณสมบัตขิ องผูท้ ท่ี าหน้าทีเ่ ป็ น peer reviewer
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายใน หมายถึง ผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาใกล้เคียง ซึง่ ปั จจุบนั มีสถานภาพเป็ นบุคลากรประจา เช่น
อาจารย์ประจา ผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญทีย่ งั คงปฏิบตั งิ านหรือปฏิบตั หิ น้าที่
ประจาในสถาบันเดียวกับผูไ้ ด้รบั การประเมิน เป็ นต้น
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก หมายถึง ผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาใกล้เคียง โดยต้องเป็ นบุคคลทีม่ ใิ ช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ทีผ่ ขู้ อสังกัดและไม่ได้อยูใ่ นบังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานัน้
ทัง้ นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องแสดงหลักฐาน
เชิงประจักษ์ของผลงานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยผลงาน
แต่ละชิน้ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างน้อย ๒ รายการ ดังนี้
(๑) การนาไปใช้งานจริงโดยภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องภายในหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับคณะ มหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาผูเ้ รียนกลุ่มอื่น การขยายผลใช้งาน
เป็ นต้นแบบภายในคณะ มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
(๒) ผลงานอันเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีไ่ ม่ใช่ลขิ สิทธิ ์ ทีเ่ ข้าสู่กระบวนการ
ขอรับการรับรองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เช่น หนังสือรับรองการยืน่ คาขอรับ
อนุสทิ ธิบตั ร สิทธิบตั ร เป็ นต้น
(๓) บทความฉบับสมบูรณ์เสนอในทีป่ ระชุมวิชาการทีจ่ ดั โดยสมาคม
วิชาการ หรือวิชาชีพ ทีม่ กี ารจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทัง้ ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติทม่ี กี ารบรรณาธิการโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลาย
สถาบัน และมีการประเมินคุณภาพ
(๔) บทความวิชาการในหนังสือรวมบทความ หรือวารสารวิชาการ
ทีม่ กี ารบรรณาธิการโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้องจากหลากหลายสถาบัน

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๓ ผลงานการสอน (ต่อ)
รูปแบบ (ต่อ)
นอกจากนี้ ยังต้องแสดงหลักฐานทีแ่ สดงถึงคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณความเป็ นอาจารย์ โดยสรุปเป็ นเอกสารที่มสี าระสาคัญ ดังนี้
(๑) ความเป็ นผูอ้ ุทศิ เวลาและผูส้ ร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลตามศักยภาพ
และสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์ระหว่าง “ครู” และ “ลูกศิษย์”
ไม่เพียงทางวิชาการ หรือวิชาชีพ แต่รวมถึงสัมพันธภาพที่ก่อให้เกิด
ความเอือ้ อาทรระหว่างกัน นาไปสู่การปรับใช้หรือเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ
ของลูกศิษย์
(๒) ความเป็ นผูส้ ่งเสริมสนับสนุ นและมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยได้รบั การ
ยอมรับจากวงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยต้องแสดงหลักฐานการได้รบั รางวัลหรือ
การยกย่องจากสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพ
การเผยแพร่
เอกสารสรุปผลการจัดการเรียนรูใ้ นการปฏิบตั งิ านด้านการสอน
ทีผ่ ่านการใช้งานจริงมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี การศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา
หรือใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ กระบวนวิชา โดยต้องแสดงหลักฐานว่า
ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกจากหลากหลาย
สถาบันในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง (peer reviewer) ในระดับ
มหาวิทยาลัยสาหรับตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และในระดับชาติสาหรับ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ลักษณะคุณภาพ ระดับ B
๑. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ นวัตกรรม เป็ นงานริเริม่ สร้างสรรค์
ทีป่ รับจากแนวคิดเดิม หรือเป็ นแนวคิดใหม่
๒. มีขอ้ มูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นาไปสู่ผลลัพธ์
การจัดการเรียนรู้ หรือสมรรถนะผูเ้ รียนเชิงประจักษ์ หรือคุณลักษณะ
ของผูเ้ รียนทีพ่ งึ ประสงค์ และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์กบั การพัฒนาผูเ้ รียนกลุ่มอื่นได้ การขยายผลใช้งาน
เป็ นต้นแบบภายในคณะ มหาวิทยาลัย
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า
ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์กบั ภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยนิตบิ ุคคลอื่น
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า
ผลการศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม
นิยาม

ผลงานนวัตกรรมต้องเป็ น สิง่ ใหม่ หรือสิง่ ที่พฒ
ั นาให้ดขี น้ึ กว่าเดิม
อย่างมีนัยสาคัญ ซึง่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนามาตรฐาน ประสิทธิภาพ มูลค่า
คุณภาพ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ สร้างผลกระทบได้ในวงกว้าง
ในเชิงพาณิชย์ หรือในเชิงสาธารณะ และมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (product)
การบริการ (service) กรรมวิธที ่เี กี่ยวกับการผลิต (process) หรือ
(๒) ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร
ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด

รูปแบบ

จัดทาเป็ นเอกสารและหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอ
ผลงานกระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม การนาผลงานนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
จากผลงานนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑. เอกสารพร้อมหลักฐานข้อมูลคุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่ ง ที่แสดงถึง
บทบาทหน้าที่ของผู้ขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการในด้านต่าง ๆ การสร้าง
ทีมงานหรือเครือข่าย การผลักดันการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ และ
การถ่ายทอดความรูส้ ู่ผใู้ ช้ประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
(I&E career preparation) ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือเชื่อมโยงภาคส่วนอื่น
(I&E engagement)
๒. เอกสารพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรมที่สรุปข้อมูล
ที่แสดงให้เห็นการพัฒนาผลงาน สอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรมโดย
สามารถจาแนกตามผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือผลงานนวัตกรรม
ด้านสังคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังนี้
๒.๑ ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการดาเนินการ
๒.๒ คาอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรือการทาให้เกิด
คุณค่าในมิตใิ หม่ โดยระบุแนวทางใหม่ หรือวิธกี ารใหม่ หรือวิธที าให้เกิด
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดีกว่าเดิม หรือวิธที ่ที าให้เกิดจากการพัฒนา
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย หรือวิธที ่ที าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือความรูใ้ หม่ในประเทศจากกระบวนการวิศ วกรรมย้อนรอย รวมถึงการมี
ส่วนร่วมของการกาหนดปั ญหาและแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่าในมิตใิ หม่

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม (ต่ อ)
รูปแบบ (ต่อ)
๒.๓ คาอธิบายถึงความรูค้ วามเชี่ยวชาญทีใ่ ช้ในการแก้ปัญหา
หรือการสร้างคุณค่า
๒.๔ คาอธิบายถึงความรูใ้ หม่ท่เี กิดขึน้ ภายหลังเสร็จสิน้ การดาเนินการ
๒.๕ คาอธิบายถึงการดาเนินการหรือการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
๒.๖ คาอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อผู้ใช้
๓. เอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี) ผู้เสนอผลงาน
สามารถใช้เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิม่ เติมเพื่อประกอบการพิจารณา
ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความรูท้ ่ใี ช้ในการพัฒนาบทบาทของผู้มสี ่วนร่วม
หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม อาทิ
๓.๑ ข้อมูลทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (intellectual property)
๓.๒ ข้อมูลในการนาผลงานไปต่อยอด/ สร้างมูลค่าเพิม่ (entity creation)
๓.๓ ข้อมูลการได้รบั ทุนจากภายนอก (sponsored research)
๓.๔ ข้อมูลการนาไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อาทิ หลักฐาน
การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับ
เป้ าหมายของประเทศ หรือรายงานผลการประเมินผลกระทบจากผูป้ ระเมินอิสระ
การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีแ่ สดงให้เห็นว่าผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ เป็ นบุคคลภายนอกทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน
(peer reviewer) ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
๑. รายงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและการนาไปใช้ประโยชน์ อาทิ
๑.๑ รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์หรือรายงานเชิงเทคนิค (technical
report) ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากภาคอุตสาหกรรม (industry sponsored
activities) รวมถึงสัญญาหรือข้อตกลงการทางานร่วมกันแสดงถึงการนาผลงาน
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ (novel data/products) ข้อมูล
วิธกี าร/กระบวนการใหม่ (novel process /procedure) การออกแบบสิง่ ประดิษฐ์
ซึง่ ต้องได้รบั การประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องจากหลากหลาย
สถาบัน

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม (ต่ อ)
การเผยแพร่
๑.๒ รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผูป้ ระเมินอิสระทีแ่ สดงถึง
(ต่อ)
ผลลัพธ์ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากผลงานนวัตกรรม
๑.๓ ในกรณีทผ่ี ลงานนวัตกรรมไม่สามารถเปิ ดเผยต่อสาธารณะได้ตอ้ งมี
หลักฐานแสดงเหตุผล รวมถึงต้องมีหลักฐานยืนยันถึงการนาผลงานนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์
๒. เอกสารแสดงทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผลงานนวัตกรรม อาทิ สิทธิบตั ร
สิทธิบตั รการประดิษฐ์ อนุสทิ ธิบตั ร เอกสารแสดงการได้รบั การขึน้ ทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย
๓. การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผ่านเวทีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้มกี ารนาเสนอผลงานด้านนวัตกรรมสู่สาธารณะ
๔. การแพร่หลาย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทีฝ่ ั งตัว
(embedded) ในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือการบริการ
ลักษณะคุณภาพ ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ระดับ B
๑. เป็ นผลงานนวัตกรรมทีม่ กี ารประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับบริบท
ขององค์กรหรือพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึ่ง โดยมีการดาเนินงานแบบครบกระบวนการ
ครอบคลุมตัง้ แต่การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา พัฒนาและทดสอบผลงาน
ต้นแบบในสถานการณ์จริง หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพทีส่ งู ขึน้
หรือแสดงให้เห็นถึงขัน้ เทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL)
ในระดับ ๓ ขึน้ ไป ทีผ่ ่านขัน้ การพิสูจน์แนวคิด (proof-of-concept) และ
ส่วนประกอบหรือชิน้ ส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล และแสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพในการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๒. นาไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์
และก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ และส่งผลกระทบทางบวกต่อผูใ้ ช้งาน
หรือสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ทีส่ งู ขึน้
โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม (ต่ อ)
ระดับ A
๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และเป็ นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
ทีม่ คี วามแตกต่างจากเดิมให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพดีขน้ึ หรือการพัฒนา
หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพทีส่ งู ขึน้ หรือแสดงให้เห็นถึงขัน้ เทคโนโลยี
(Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ ๕ ขึน้ ไป ทีส่ ่วนประกอบต่าง ๆ
ของทัง้ ระบบผ่านการทดสอบว่าทางานได้จริง เป็ นต้นแบบระบบสมบูรณ์
(full function prototype) สามารถสาธิตการทางานในสภาพแวดล้อมจริง
ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนาไปใช้ประโยชน์ ได้จริง
๒. นาไปสู่การต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลงานด้วยการนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (commercialization) หรือใช้ประโยชน์ส่สู าธารณะ
และเห็นผลการเปลีย่ นแปลงเป็ นทีป่ ระจักษ์ หรือสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
(Economic Value Added : EVA) ทีส่ งู ขึน้ โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ
ระดับ A+
๑. เป็ นผลงานนวัตกรรมทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูงหรือมีการบูรณาการศาสตร์
ทีน่ าไปสู่การได้เทคโนโลยีใหม่หรือกระบวนการใหม่ หรือเป็ นการเพิม่ คุณภาพ
และคุณสมบัตใิ หม่ ๆ (key features) ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการทีด่ ขี น้ึ
กว่าเดิมอย่างมีนยั สาคัญ หรือเกิดการขยายผลทีน่ าไปสู่การจัดตัง้ ธุรกิจใหม่
(entity creation) อาทิ จัดตัง้ บริษทั วิสาหกิจเริม่ ต้น (startup/spin-off)
หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพทีส่ งู ขึน้ หรือแสดงให้เห็นถึง
ขัน้ เทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ ๘ ขึน้ ไป
เป็ นเทคโนโลยีทผ่ี ่านการทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมนาไปใช้งานจริงใน
ภาคการผลิตและบริการ (fully qualified) หรือประสบผลสาเร็จในการใช้งานจริง
(proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนาไปใช้
ประโยชน์ เกิดผลสาเร็จเป็ นรูปธรรม
๒. ได้รบั การยอมรับระดับชาติ หรือ นานาชาติ และถูกนาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ (commercialization) หรือใช้ประโยชน์ส่สู าธารณะในวงกว้าง
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงแบบก้าวกระโดดสู่ระดับประเทศ
หรือก่อให้เกิดสิง่ ใหม่ในอุตสาหกรรมทีน่ าไปสู่การผลิตหรือบริการมูลค่าสูง
หรือสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ทีส่ งู ขึน้
โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม (ต่ อ)
ลักษณะคุณภาพ ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม
(ต่อ)
ระดับ B
๑. เป็ นผลงานนวัตกรรมทีม่ กี ารดาเนินงานแบบครบกระบวนการ ครอบคลุม
ตัง้ แต่การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคม
เป้ าหมาย พัฒนาออกแบบกระบวนการ ทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง
และมีการติดตามประเมินผลลัพธ์ หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพ
ทีส่ งู ขึน้ หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสังคม
(Social Readiness Level : SRL) ในระดับ ๓ ขึน้ ไป ทีผ่ ่านการทดสอบ
แนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ
มีการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพืน้ ที่นาร่องเพื่อยืนยัน
ผลกระทบตามทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เพื่อพิจารณาความพร้อมขององค์ความรูแ้ ละ
เทคโนโลยีทน่ี ามาประยุกต์ใช้ ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ในการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๒. นาไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์
และก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ และส่งผลกระทบทางบวกต่อผูใ้ ช้งาน
หรือสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ทีส่ งู ขึน้
โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ
ระดับ A
๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีการนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย
หรือเชิงระบบ หรือเชิงกลไกทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์กรหรือเครือข่าย
ภาคส่วน (consortium) หรือชุมชน ทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็ นรูปธรรม หรือการพัฒนา
หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพทีส่ งู ขึน้ หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้
และเทคโนโลยีดา้ นสังคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดับ ๕ ขึน้ ไป
ทีแ่ นวทางในการแก้ปัญหาได้รบั การตรวจสอบ และถูกนาสนอแก่ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือสามารถนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสิง่ แวดล้อมอื่น ร่วมกับการ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบแนวทางการพัฒนา
การแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๔ ผลงานนวัตกรรม (ต่ อ)
ลักษณะคุณภาพ
๒. มีการนาไปใช้เป็ นต้นแบบ หรือมีการถ่ายทอดการดาเนินงานไปยังองค์กร
(ต่อ)
หรือเครือข่ายองค์กรหรือชุมชนอื่น หรือสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ (Economic
Value Added : EVA) ทีส่ งู ขึน้ โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม
และเศรษฐกิจ
ระดับ A+
๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการนาไปใช้ในเชิงนโยบาย
หรือเชิงระบบ หรือเชิงกลไก หรือการสร้างหน่วยธุรกิจ ทีท่ างานลักษณะ
ไม่แสวงหากาไรหรือ social enterprise ทีก่ ่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
อย่างมีนยั สาคัญ (อาทิ นวัตกรรมภาครัฐ นวัตกรรมสังคมดิจทิ ลั นวัตกรรม
หน่วยเชื่อมโยง นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเชิงสังคม นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
แบ่งปั น) ในวงกว้างอย่างเป็ นรูปธรรม หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน
หรือคุณภาพทีส่ งู ขึน้ หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรูแ้ ละเทคโนโลยี
ด้านสังคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดับ ๘ ขึน้ ไป ทีม่ กี ารเสนอ
แนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบแผนการดาเนินงานทีส่ มบูรณ์
และได้รบั การยอมรับ หรือ ได้รบั การยอมรับให้นาไปประยุกต์ใช้ได้กบั สิง่ แวดล้อม
อื่น ๆ ได้จริง ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
๒. นาไปสู่การขยายผลในวงกว้าง ในระดับพืน้ ทีเ่ ขตภูมสิ งั คมหรือจังหวัด
หรือภูมภิ าค หรือประเทศ หรือเป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รบั
รางวัลนวัตกรรมทางสังคมหรือรางวัลทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรม
จากองค์กรทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือสร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ทีส่ งู ขึน้ โดยมีหลักฐาน
การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๕ ผลงานศาสนา
นิยาม

ผลงานทีม่ คี ุณค่า และคุณูปการต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ทัง้ ในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยการนาหลักการทางศาสนาทีผ่ ่านการบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และปั ญญา เสริมสร้างชุมชน สังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา สิง่ แวดล้อม การเมือง และด้านอื่นๆ จนก่อให้เกิดประโยชน์
ในวงกว้างอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นผลงานจากการปฏิบตั ิ การออกแบบและพัฒนาสัปปายสถาน
ทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบตั ิ และออกแบบกระบวนปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมกับวิถขี องชีวติ
และสังคมโลก จนทาชุมชน และสังคมโลกเกิดสันติสุขในวงกว้าง โดยมุง่ พัฒนา
จิตใจ สติ ปั ญญา และพฤติกรรมของประชาชน
๒. เป็ นผลงานจากการเผยแผ่ สร้างเครือ่ งมือการเผยแผ่ทส่ี มสมัย
และเอือ้ ต่อการเผยแผ่หลักการทางศาสนา รวมถึงเสริมสร้างวิธเี ผยแผ่
ทีส่ ามารถนาหลักธรรมคาสอนของศาสนาต่างๆ มาชีน้ าชุมชน และสังคม
เพื่อให้เกิดสันติสุข โดยต้องเป็ นทีย่ อมรับและเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
๓. เป็ นผลงานจากการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการบูรณาการ
หลักการทางศาสนาออกไปทาหน้าทีส่ ่งเสริม และพัฒนาชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม
การศึกษา นวัตกรรมทางศาสนา และอื่นๆ จนกลายเป็ นต้นแบบในการเรียนรู้
และก่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น โดยต้องชีใ้ ห้เห็นว่าได้นาไปปฏิบตั ิ
อย่างสม่าเสมอ
๔. เป็ นผลงานจากการบูรณาการคาสอนทางศาสนาให้สอดรับกับศาสตร์
สมัยใหม่หรือใช้ภาษาสากลเป็ นเครือ่ งมือในการนาเสนอหลักการทางศาสนา
เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการ ของสังคมโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
๕. เป็ นผลงานจากการสร้างหลักวิชาการทีส่ อดคล้องกับหลักศาสนา
เป็ นทางเลือกคู่กบั หลักวิชาการของประเทศตะวันตก เพื่อให้หลักการทางศาสนา
เป็ นองค์ความรู้ (body of knowledge) ทีส่ ามารถนาไปเป็ นกรอบในการพัฒนา
องค์ความรูท้ ก่ี ว้างขวางมากยิง่ ขึน้

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๕ ผลงานศาสนา (ต่อ)
รูปแบบ

จัดทาเป็ นเอกสารและมีคาอธิบายหรือคาชี้แจงรายละเอียดที่ชดั เจน
รายละเอียดเนื้อหาของเอกสารที่นาเสนอนัน้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการของบุคคล ชุมชน
องค์กร และสังคมก่อนดาเนินการ
๒. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และถอดแบบอย่างของความสาเร็จ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นทีจ่ ะวิจยั และพัฒนา
๓. ศึกษาวิเคราะห์หลักศาสนาทีเ่ อือ้ ต่อการวิจยั และพัฒนา
๔. บูรณาการหลักศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ให้เหมาะกับสภาพปั ญหา
และความต้องการ
๕. สร้างรูปแบบ กระบวนการ หรือหลักสูตร
๖. พัฒนาบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
๗. ประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินการพัฒนาบุคคล
หรือพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
๘. นาเสนอองค์ความรูใ้ หม่ (body of knowledge)
๙. กระบวนการติดตาม รักษา และพัฒนาต่อยอดให้การพัฒนาในพืน้ ที่
เป้ าหมายมีความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ นต่อไป
ทัง้ นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องแสดงหลักฐาน
เชิงประจักษ์ของผลงานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ สาหรับ
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และขององค์กรและสังคมระดับชาติ สาหรับ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และเป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยผลงานแต่ละชิน้ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ตามข้อ (๑) - (๔) อย่างน้อย ๒ รายการ ดังนี้
(๑) หลักฐานเชิงประจักษ์ของการนาไปใช้งานจริง โดยภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชุมชน องค์กรและสังคม
(๒) หลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี (best practice)
สามารถเป็ นต้นแบบทีด่ ที น่ี าไปศึกษาและต่อยอดได้
(๓) มีรปู ภาพ วีดทิ ศั น์ ภาพยนต์ หรือแถบเสียงทีม่ กี ารถอดบทเรียนแล้ว
นาเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ
(๔) มีการนาเสนอผลงานทางวิชาการทีผ่ ่านการลงมือปฏิบตั เิ ผยแพร่
ในระดับชาติ

๗. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๗.๔.๕ ผลงานศาสนา (ต่อ)
รูปแบบ (ต่อ)

นอกจากนี้ ยังต้องเสนอเอกสารและแสดงพยานหลักฐานทีแ่ สดงถึงคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็ นอาจารย์ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) มุง่ มัน่ และใส่ใจต่อธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมในวิถที างทีถ่ ูกต้อง
และเหมาะสม และเป็ นแบบอย่างของนักสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรูใ้ นวิถโี ลก
ทีก่ าลังเปลีย่ นแปลงไป
(๒) ตัง้ มันอยู
่ ใ่ นศีลธรรมจรรยาทีง่ ดงาม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ
และเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการดาเนินชีวติ แก่ผอู้ ่นื ในชุมชน และสังคม ไม่มคี วาม
ด่างพร้อยในการดารงชีวติ
(๓) มีจติ เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ มุง่ พัฒนางานจิตอาสา ปรารถนา
ให้ผอู้ ่นื มีความสุขจากการทางาน เสียสละ อุทศิ ตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
(๔) มีปัญญาเพื่อพัฒนาและเปลีย่ นแปลงชุมชน และสังคม ใช้ปัญญา
สร้างสรรค์คุณค่าต่อทางชุมชน สังคม ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็ นรูปธรรม

การเผยแพร่

เอกสารสรุปผลการใช้หลักศาสนาในการปฏิบตั งิ านทีผ่ ่านการใช้งานจริง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี การศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา หรือ ๔ กระบวนวิชา
โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ภายนอกทีม่ าจากหลากหลายสถาบันในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
(peer reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัยสาหรับตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และในระดับชาติสาหรับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ลักษณะคุณภาพ

ระดับ B ผลงานทีม่ หี ลักฐานชัดเจนว่า ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในชุมชนหรือในพืน้ ที่
เป้ าหมายทีเ่ ข้ามาร่วมกิจกรรม หรือโครงการ
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องก่อให้เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการเปลีย่ นแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
ระดับชาติทเ่ี ข้ามาร่วมกิจกรรมจนสามารถนาไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องก่อให้เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการเปลีย่ นแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
ทีเ่ ข้ามาร่วมกิจกรรม นาไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร และสังคม
ระดับชาติ ภูมภิ าค และนานาชาติ จนกลายเป็ นองค์ความรูใ้ หม่ (body of
knowledge) และเป็ นกรณีศกึ ษาทีด่ ี (best practice) ซึง่ ก่อให้เกิดการศึกษาดูงาน
แล้วนาไปขยายผลไปสู่การพัฒนาต่อยอดในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ต่อไป

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
---------------------------------๘. ตัวอย่างแนบท้ าย
กรณี ได้รบั วุฒิเพิ่ มขึ้น
การคานวณหาระยะเวลาทีต่ ้องดารงตาแหน่งอาจารย์ กรณีทม่ี กี ารปรับวุฒกิ ารศึกษาให้สงู ขึน้
= ระยะเวลาทีย่ งั ขาดตามวุฒกิ ารศึกษาเดิม
(เดือน)

X

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามวุฒกิ ารศึกษาใหม่ (ปี )
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามวุฒกิ ารศึกษาเดิม (ปี )

หมายเหตุ ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการคานวณจากปี เป็ นเดือนก่อน
ตัวอย่าง
นาย ก ได้รบั วุฒปิ ริญญาตรี ทาการสอนเป็ นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อและ
ได้รบั วุฒปิ ริญญาโทเพิม่ ขึน้ และกลับมาทาการสอนหลังจากได้รบั วุฒปิ ริญญาโท ดังนัน้ นาย ก จะต้อง
ทาการสอนด้วยวุฒปิ ริญญาโทอีกกีป่ ี จึงจะขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ได้
วิ ธีการคานวณดังนี้
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งปริญญาตรี ๖ ปี
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งปริญญาโท ๔ ปี
นาย ก ทาการสอนด้วยวุฒปิ ริญญาตรีมาแล้ว ๒ ปี ๖ เดือน
ยังขาดระยะเวลาทีต่ อ้ งทาการสอนตามวุฒปิ ริญญาตรี
ต่อมาเมือ่ ได้รบั วุฒปิ ริญญาโทจะต้องทาการสอนอีก
ดังนัน้ นาย ก จะต้องทาการสอนด้วยวุฒปิ ริญญาโทอีก

=

=
=
=
=
=

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

= ๔๒ เดือน
= ๒๘ เดือน

๒ ปี ๔ เดือน

กรณี การขอตาแหน่ งทางวิ ชาการก่อนลาศึกษา
หากจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และประสงค์จะขอตาแหน่ ง
ทางวิชาการก็ให้เสนอขอก่อนวันที่ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และต้องเป็ นการขอตาแหน่ ง
โดยวิธปี กติเท่านัน้

