
เอกสารแนบท้าย 1 
 

 ก.พ.อ. 03 
1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป    

ส่วนที่ 1  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

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

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

 
1.  ประวัติส่วนตัว 
     1.1 วัน เดือน ปีเกิด 
     1.2 อายุ ....... ปี 
     1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ 
และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 1.3.1 
 1.3.2 
 1.3.3  
 1.3.4 
 (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
2. ประวัติการรับราชการ 
     2.1 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง........................................................... รับเงินเดือน .. ......................บาท 
     2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ............ 
     2.3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ........................ 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
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     2.4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ........................ 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
 (ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า/อาจารย์ 
พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 
           อายุงาน ...... ปี ........ เดือน    

     2.5 ต าแหน่งอื่น ๆ 
 2.5.1 
 2.5.2 
 2.5.3 
 2.5.4 
 2.5.5 

     2.6 การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่องระดับ
นานาชาติ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) 
 2.6.1 
 2.6.2 
 2.6.3 
 2.6.4 
 2.6.5 

 
3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากต้นสังกัด) 
    3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และแหล่ง
ทุน ในระหว่างปีที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 

     3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
     3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
     3.5 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
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4. ผลงานทางวิชาการ 
     4.1 ผลงานทางวิชาการท่ัวไปที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 4.1.1  งานวิจัย 
          4.1.1.1  …...........................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไมเ่คยใช้   

เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

   เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ......................................................................... 
 

 4.1.1.2….......................................................................... 
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไมเ่คยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ......................................................................... 
 

 

          4.1.1.3  .................................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
   ไ ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .............................................................................. ... 
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .........................................................................  
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 4.1.2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (Case Study)/ งานแปล/ 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงาน
นวัตกรรม)  
  4.1.2.1 .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล /เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ ............................. 

 
 

  4.1.2.2  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล /เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ ............................. 

 
 

  4.1.2.3  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล /เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ ............................. 
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 4.1.3  ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  4.1.3.1 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
 

  4.1.3.2 ..................................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
 

  4.1.3.3  ............................................................. .................................... 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน เอกสารอ้างอิง                
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจ านวนครั้งที่
ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์ อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
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     4.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 4.2.1 งานวิจัย 
  4.2.1.1  .................................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................... ............. 
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .........................................................................  

 
  4.2.1.2  ..........................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ ................................................................................. 
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .........................................................................  

 
  4.2.1.3  .................................................................................. ............... 
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .........................................................................  
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 4.2.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (Case 
Study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)  
  4.2.2.1  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ ................................................................................. 
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล /เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ ............................. 

 
  4.2.2.2  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล /เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ ............................. 

 
  4.2.2.3  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล /เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ ............................. 
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 4.2.3 ต าราหรือหนังสือ  
  4.2.3.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด)      

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
 

  4.2.3.2 ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
 

  4.2.3.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล /เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ ............................. 
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 4.2.4 เอกสารหลักฐานส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ 3 
  4.2.4.1  งานวิจัย 
      1 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  
           1.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1    Quartile2 
           1.2 ) บทบาทหน้าที่ 
      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
      2 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  
           2.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1    Quartile2 
           2.2 ) บทบาทหน้าที่ 
      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
      3 ) งานวิจัย เรื่อง.................................................................... ........................ 
           3.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1    Quartile2 
           3.2 ) บทบาทหน้าที่ 
      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
 

  4.2.4.2  งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จ านวน.........................เรื่อง 
ได้รับการอ้างอิง.................รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
Scopus 
  4.2.4.3  ผู้ข้อ มีค่า Life-time h-index (Scopus) …………………………. 
  4.2.4.4  โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบัน (Life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจาก
สถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 
   1) โครงการวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 
       ได้รับทุนจาก...................................................................................................  
   2) โครงการวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 
       ได้รับทุนจาก...................................................................................................  
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   3) โครงการวิจัย เรื่อง.................................................... ...................................... 
       ได้รับทุนจาก...................................................................................................  
 
 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน เอกสารอ้างอิง                
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจ านวนครั้งที่
ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์ อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
     4.3 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 4.3.1 งานวิจัย 
  4.3.1.1  .................................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .........................................................................  

 
  4.3.1.2  ................................................................................................. 
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ......................................................................... 
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  4.3.1.3  .................................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .........................................................................  

 

4.3.2  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (Case 
Study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 
  4.3.2.1  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล /เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ............................... 

 
  4.3.2.2  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ ................................................................................. 
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล /เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ............................... 
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  4.3.2.3  ..................................................................................... ............ 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล /เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ............................... 

 

4.3.3  ต าราหรือหนังสือ  
  4.3.3.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
 

  4.3.3.2  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
 

  4.3.3.3  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
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 4.3.4 เอกสารหลักฐานส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ 3 
  4.3.4.1  งานวิจัย 
      1 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  
           1.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1    Quartile2 
           1.2 ) บทบาทหน้าที่ 
      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
      2 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  
           2.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1    Quartile2 
           2.2 ) บทบาทหน้าที่ 
      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
      3 ) งานวิจัย เรื่อง.............................................................. .............................. 
           3.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1    Quartile2 
           3.2 ) บทบาทหน้าที่ 
      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
 

  4.3.4.2  งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จ านวน.........................เรื่อง 
ได้รับการอ้างอิง.................รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
Scopus 
  4.3.4.3  ผู้ข้อ มีค่า Life-time h-index (Scopus) …………………………. 
  4.3.4.4  โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบัน (Life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจาก
สถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 
   1) โครงการวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
       ได้รับทุนจาก...................................................................................................  
   2) โครงการวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 
       ได้รับทุนจาก...................................................................................................  
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   3) โครงการวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 
       ได้รับทุนจาก...................................................................................................  
 
 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน เอกสารอ้างอิง  
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจ านวนครั้งที่
ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์ อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

 
    ลงชื่อ..........................................................เจ้าของประวัติ        
                    (........................................................) 
            ต าแหน่ง.......................................................... 
                  วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 

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

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

 

      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... ...... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ............ (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว......................................................................                   
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ..........(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย) ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ...............................(ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) 
 

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

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

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

     วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
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ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่......../........ เมื่อวันที่ .............. 
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้
ประเมินผลการสอน ของ นาย/นาง/นางสาว....................................................................แล้วเห็นว่า บุคคล
ดังกล่าวมีคุณภาพ..................(อยู่ในเกณฑ์ผ่าน/ไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่าน) และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
 
 
 
 
    ลงชื่อ.......................................................... 
           (.......................................................) 
   ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
          วันที่........ เดือน................... พ.ศ. ......... 
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ส่วนที่ 4 แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

 ตอนที่ 1  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................... ในการประชุมครั้งที่......../.........
เมื่อวันที่..........................รวม...........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว........................  
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น........................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
............................ แลว้เหน็วา่ 
  1) งานวิจัย........... เรื่อง คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด........ เรื่อง ได้แก่ 
   1.1)..........................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 

 1.2)..........................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
  2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (Case 
Study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)................ รายการ คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ 
ก าหนด........ รายการ ได้แก่ 
   2.1).......................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
   2.2)...............................…......คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
  3) ต ารา/หนังสือ.................. เล่ม คุณภาพ...................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีก าหนด............. 
เล่ม ได้แก่ 
   3.1)...........................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
   3.2)..........................………........คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
  4) บทความทางวิชาการ........... เรื่อง คุณภาพ..............(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ก าหนด........ 
เรื่อง ได้แก่ 
   4.1).........................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
   4.2)......................................…คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
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 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละ
ประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่
ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
........................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................ 
 
 
 
    ลงชื่อ ........................................................... 
           (..........................................................) 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

          วันที่......... เดือน .................. พ.ศ. ....... 
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ตอนที่ 2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  ก. กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่  .....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ  
นาย/นาง/นางสาว............................. ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า.....................(งานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน/ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ) คุณภาพ ..................... (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ 
ก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

ข. กรณีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3 ของ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่............. เมื่อ
วันที่ .....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......... ................... แล้ว
เห็นว่าผู้ขอเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 

1. งานวิจัย..............เรื่อง (อยู่/ไม่อยู่) ...............ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ..........เรื่อง ได้แก่ 
      1 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  

           1.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 

           1.2 ) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

      2 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  

           2.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 

           2.2 ) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

      3 ) งานวิจัย เรื่อง....................................................................................... ..... 

           3.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 
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           3.2 ) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

 

 2) งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับการอ้างอิงทางวิชาการ 

ประกอบด้วย งานวิจัย จ านวน..............เรื่อง ได้รับการอ้างอิง...............รายการ พิจาณา (อยู่/ไม่อยู่) ............ ใน

เกณฑ์ท่ีก าหนด 

  3) ผู้ข้อ มีค่า Life-time h-index (Scopus) เท่ากับ……………พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่) 

............ ในเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  4) โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอกสถาบัน............โครงการ (Life-time) พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่) ............ ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ 
 

จึงเห็น .....................(สมควร/ไม่สมควร) ให้ ก าหนดต าแหน่ ง นาย/นาง/นางสาว
................................... เป็นต าแหน่ง............................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 
ในสาขาวิชา....................ได้ตั้งแต่วันที่......................ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย..........(ได้รับเรื่อง/ได้รับ
ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ.....) และให้น าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
    ลงชื่อ ......................................................... 
           (.........................................................) 
       ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
           วันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......  
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ส่วนที่ 5 มติสภามหาวิทยาลัย 
 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่.../........ เมื่อวันที่...เดือน.....................  
พ.ศ. ........ พิจารณาแล้วมีมติ............. (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)  
 

  1. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว.......................... ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ตั้งแต่วันที่ .......................... ... 
ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย................... (ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์)/ ได้รับผลงานฉบับ
ตีพิมพ์เผยแพร่/อื่นๆ ระบุ..............) 
 

  2. ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวในข้อ 1 และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่ งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 03) ผลงานทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมเอกสา ร
หลักฐานประกอบการพิจาณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนด 
 

      ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรี 
เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว 
........................ .......... ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา .......................... ได้ตั้ งแต่วันที่
.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุง
สมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ .......) พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 03) ผลงานทางวิชาการ ส าเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจาณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนด 
 
 
 
    ลงชื่อ ......................................................... 
           (.........................................................) 
              ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
           วันที่.......เดือน.................พ.ศ. ....... 
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ก.พ.อ. 04 

แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา 

ส่วนที่ 1  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
โดยวิธี.......................... 

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

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

 
1.  ประวัติส่วนตัว 
     1.1 วัน เดือน ปีเกิด 
     1.2 อายุ ....... ปี 
     1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ 
และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 1.3.1 
 1.3.2 
 1.3.3  
 1.3.4 
 1.3.5 
 (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
2. ประวัติการรับราชการ 
     2.1 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง........................................................... รับเงินเดือน ........................บาท  
     2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ............ 
     2.3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ........................ 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
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     2.4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ........................ 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
 (ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า/อาจารย์ 
พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 
           อายุงาน ...... ปี ........ เดือน    

     2.5 ต าแหน่งอื่น ๆ 
 2.5.1 
 2.5.2 
 2.5.3 
 2.5.4 
 2.5.5 

     2.6 การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่องระดับ
นานาชาติ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) 
 2.6.1 
 2.6.2 
 2.6.3 
 2.6.4 
 2.6.5 

 
3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากต้นสังกัด) 
    3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
  
     3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และแหล่ง
ทุน ในระหว่างปีที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
     3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
     3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
     3.5 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
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4. ผลงานทางวิชาการ 
     4.1 ผลงานทางวิชาการท่ัวไปที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 4.1.1  งานวิจัย 
          4.1.1.1  ….........................................................................………………………………................ 
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .........................................................................  

 
 4.1.1.2…..........................................................………………………………………………................ 

   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .........................................................................  

 
          4.1.1.3  ........................................…………………………........................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
   ไ ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ..................................................... .................... 
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4.1.2  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (Case 
Study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 
  4.1.2.1 ........................................................................………………………..... ................... 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล/เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ................................. 

 
  4.1.2.2  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล/เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ................................. 

 
  4.1.2.3  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล/เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ................................. 
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 4.1.3  ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  4.1.3.1 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
 

  4.1.3.2 ..................................................................... ............................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
 

  4.1.3.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .............................................................. ................... 
 
 

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน เอกสารอ้างอิง  
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจ านวนครั้งที่
ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วน ไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์ อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
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     4.2 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 4.2.1 งานวิจัย 
  4.2.1.1  .................................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .............................................. ........................... 
 

  4.2.1.2  ..........................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ......................................................................... 

 
  4.2.1.3  .................................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ ............................................................... .................. 
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .........................................................................  
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 4.2.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (Case 
Study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)  
  4.2.2.1  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล / เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ.............................. 

 
  4.2.2.2  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................. ............... 
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล / เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ.............................. 

 
  4.2.2.3  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ ................................................................................. 
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล / เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ.............................. 
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 4.2.3 ต าราหรือหนังสือ 
  4.2.3.1  ........................................................................... ...................... 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด)      

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
 

  4.2.3.2 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ ................................................................................. 
 

  4.2.3.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ ............................................................................... .. 
 

 4.2.4 เอกสารหลักฐานส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ 3 
  4.2.4.1  งานวิจัย 
      1 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  
           1.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1    Quartile2 
           1.2 ) บทบาทหน้าที่ 
      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
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      2 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................ ................................ 
           2.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1    Quartile2 
           2.2 ) บทบาทหน้าที่ 
      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
      3 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  
           3.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1    Quartile2 
           3.2 ) บทบาทหน้าที่ 
      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
  4.2.4.2  งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จ านวน.........................เรื่องได้รับ
การอ้างอิง.................รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้ างอิงในฐานข้อมูล 
Scopus 
  4.2.4.3  ผู้ข้อ มีค่า Life-time h-index (Scopus) …………………………. 
  4.2.4.4  โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบัน (Life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจาก
สถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 
   1) โครงการวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
       ได้รับทุนจาก.......................................................................... ......................... 
   2) โครงการวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
       ได้รับทุนจาก............................................................................................... .... 
   3) โครงการวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
       ได้รับทุนจาก...................................................................................................  
 

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน เอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจ านวนครั้งที่
ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 
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ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ ประพันธ์ อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
     4.3 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 4.3.1 งานวิจัย 
  4.3.1.1  ................................................................................................. 
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ........................................................... .............. 

 
  4.3.1.2  .................................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ......................................................................... 

 
  4.3.1.3  .................................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ ................................................................................. 
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .........................................................................  
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4.3.2  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (Case 
Study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 
  4.3.2.1  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ ................................................................................. 
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล/เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ................................ 

 
  4.3.2.2  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล/เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ................................ 

 
  4.3.2.3  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไมเ่คยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล/เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ................................ 
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4.3.3  ต าราหรือหนังสือ  
  4.3.3.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ ................................................................................. 
 

  4.3.3.2  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .............................................................. ................... 
 

  4.3.3.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
 

 4.3.4 เอกสารหลักฐานส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ 3 
  4.3.4.1  งานวิจัย 
      1 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  
           1.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1    Quartile2 
           1.2 ) บทบาทหน้าที่ 
      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
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      2 ) งานวิจัย เรื่อง......................................................................... ................... 
           2.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1    Quartile2 
           2.2 ) บทบาทหน้าที่ 
      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
      3 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  
           3.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1    Quartile2 
           3.2 ) บทบาทหน้าที่ 
      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
 

  4.3.4.2  งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จ านวน.........................เรื่องได้รับ
การอ้างอิง.................รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้ อมูล 
Scopus 
  4.3.4.3  ผู้ข้อ มีค่า Life-time h-index (Scopus) …………………………. 
  4.3.4.4  โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบัน (Life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจาก
สถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 
   1) โครงการวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
       ได้รับทุนจาก...................................................................................... ............. 
   2) โครงการวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
       ได้รับทุนจาก...................................................................................................  
   3) โครงการวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
       ได้รับทุนจาก...................................................................................................  

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน เอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจ านวนครั้งที่
ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 
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ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์ อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

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

            ต าแหน่ง........ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า.... 

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

            ต าแหน่ง......………………………………………………..... 

                  วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
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ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่......../........ เมื่อวันที่ .............. 
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้
ประเมินผลการสอน ของ นาย/นาง/นางสาว....................................................................แล้วเห็นว่า บุคค ล
ดังกล่าวมีคุณภาพ..................(อยู่ในเกณฑ์ผ่าน/ไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่าน) และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
 
 
 
 
    ลงชื่อ.......................................................... 
           (.......................................................) 
   ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
          วันที่........ เดือน................... พ.ศ. ......... 
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ส่วนที่ 4 แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
  
 ตอนที่ 1  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................... ในการประชุมครั้งที่......../ .........
เมื่อวันที่..........................รวม...........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว........................  
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น........................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา
............................ แลว้เหน็วา่ 
  1) งานวิจัย........... เรื่อง คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ก าหนด........ เรื่อง ได้แก่ 

1.1)...........................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 1.2)..................................……...คุณภาพอยู่ในระดับ............................... 

  2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (Case 
Study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)................ รายการ คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ 
ก าหนด........ รายการ ได้แก่ 
   2.1)...................................……...คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
   2.2)............................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
  3) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม.................. เรื่อง คุณภาพ...................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ 
ก าหนด............. เรื่อง ได้แก่ 
   3.1)....................................คณุภาพอยู่ในระดับ.............................. 
   3.2)....................................คณุภาพอยู่ในระดับ............... ............... 
  4) ต ารา/หนังสือ........... เล่ม คุณภาพ..............(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ก าหนด........ เล่ม ได้แก่ 
   4.1).....................................คณุภาพอยู่ในระดับ.............................. 
   4.2).....................................คณุภาพอยู่ในระดับ.............................. 
  5) บทความทางวิชาการ........... เรื่อง คุณภาพ.................(อยู่/ไม่อยู่)ในเกณฑ์ท่ีก าหนด........ 
เรื่อง ได้แก่ 
   5.1)......................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
   5.2)......................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
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  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละ
ประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่
ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
    ลงชื่อ ........................................................... 
           (..........................................................) 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

          วันที่......... เดือน .................. พ.ศ. ....... 
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 ตอนที่ 2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  ก. กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่  ....... ..............พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ  
นาย/นาง/นางสาว............................. ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า.....................(งานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ) คุณภาพ ..................... 
(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก าหนด  

ข. กรณีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3 ของ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่............. เมื่อ
วันที่ .....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............................. แล้ว
เห็นว่าผู้ขอเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 

1) งานวิจัย..............เรื่อง (อยู่/ไม่อยู่) ...............ในเกณฑ์ท่ีก าหนด ..........เรื่อง ได้แก่ 
      1 ) งานวิจัย เรื่อง....................................................... ..................................... 

           1.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 

           1.2 ) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

      2 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  

           2.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 

           2.2 ) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

      3 ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  

           3.1 ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 
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           3.2 ) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

 

  2) งานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับการอ้างอิงทางวิชาการ 

ประกอบด้วย งานวิจัย จ านวน..............เรื่อง ได้รับการอ้างอิง...............รายการ พิจาณา (อยู่/ไม่อยู่) ............ ใน

เกณฑ์ท่ีก าหนด 

  3) ผู้ข้อ มีค่า Life-time h-index (Scopus) เท่ากับ……………พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่) ............ 

ในเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  4) โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอกสถาบัน............โครงการ (Life-time) พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่) ............ ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 
 

จึงเห็น .....................(สมคว ร/ไม่สมควร) ให้ ก าหนดต าแหน่ ง นาย/นาง/นางสาว
................................... เป็นต าแหน่ง............................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 
ในสาขาวิชา....................ได้ตั้งแต่วันที่......................ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิท ยาลัย..........(ได้รับเรื่อง/ได้รับ
ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ.....) และให้น าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ ........................................................ . 
           (.........................................................) 
       ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
           วันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......  
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ส่วนที่ 5 มติสภามหาวิทยาลัย 
 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่.../........ เมื่อวันที่...เดือน.....................  
พ.ศ. ........ พิจารณาแล้วมีมติ............. (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)  
 

  1. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว.......................... ให้ด ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ตั้งแต่วันที่ .............................  
ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย................... (ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์)/ ได้รับผลงานฉบับ
ตีพิมพ์เผยแพร่/อื่นๆ ระบุ..............) 
 

  2. ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวในข้อ 1 และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 04) ผลงานทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจาณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

      ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรี 
เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว 
.................................. ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ....................... ... ได้ตั้ งแต่วันที่
.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุง
สมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ.......) พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 04) ผลงานทางวิชาการ ส าเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจาณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนด 
 
 
    ลงชื่อ ......................................................... 
           (.........................................................) 
              ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
           วันที่.......เดือน.................พ.ศ. ....... 
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 ก.พ.อ. 06  
2. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน    

ส่วนที่ 1  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
ด้าน……………………… 

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

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

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

 
1.  ประวัติส่วนตัว 
     1.1 วัน เดือน ปีเกิด 
     1.2 อายุ ....... ปี 
     1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ 
และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 1.3.1 
 1.3.2 
 1.3.3  
 (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
2. ประวัติการรับราชการ 
     2.1 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง........................................................... รับเงินเดือน ........................บาท  
     2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ............ 
     2.3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ........................ 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
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     2.4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ........................ 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
 (ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า/อาจารย์ 
พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 
           อายุงาน ...... ปี ........ เดือน    

     2.5 ต าแหน่งอื่น ๆ 
 2.5.1 
 2.5.2 
 2.5.3 
 2.5.4 
 2.5.5 

     2.6 การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่องระดับ
นานาชาติ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) 
 2.6.1 
 2.6.2 
 2.6.3 
 2.6.4 
 2.6.5 

 
3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากต้นสังกัด) 
    3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และแหล่ง
ทุน ในระหว่างปีที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
     3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
     3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
     3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
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4. ผลงานทางวิชาการ 
     4.1 ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 4.1.1  ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
          4.1.1.1  …........................................................................................... 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…….. ......................................................................... 

 
 4.1.1.2….......................................................................... 

   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…….. ......................................................................... 

 

          4.1.1.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
   ไ ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…….. ......................................................................... 
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 4.1.2. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
  4.1.2.1 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ.....................................……….................................... 

 

  4.1.2.2  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…….. ......................................................................... 

 
  4.1.2.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…….. ......................................................................... 
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 4.1.3  ผลงานการสอน 
  4.1.3.1 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ............................................................................ ..... 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………........…………………………………………………......... 

 
  4.1.3.2 ..................................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……….....…………………………………………………............. 

 
  4.1.3.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……….......…………………………………………………......... 
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4.1.4  ผลงานนวัตกรรม 
  4.1.4.1 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 

 
  4.1.4.2 ..................................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………......…………………………………………………........... 

 
  4.1.4.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 
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4.1.5  ผลงานศาสนา 
  4.1.5.1 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 

 

  4.1.5.2 ..................................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 

 

  4.1.5.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 
 

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลัก ของการเขียน เอกสารอ้างอิง                  
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงาน
แต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 
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ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ 
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้
ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 

     4.2 ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 4.2.1 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
  4.2.1.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…….. ......................................................................... 

 
  4.2.1.2  ..........................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…….. ......................................................................... 

 

  4.2.1.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 
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เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ................................................................................. 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…….. ......................................................................... 
 

 4.2.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
  4.2.2.1  .................................................................. ............................... 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ.....................................……….................................... 

 
  4.2.2.2  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ.....................................……….................................... 

 
  4.2.2.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 
 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ.....................................……….................................... 
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 4.2.3 ผลงานการสอน 
  4.2.3.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด)      

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………...........…………………………………………………...... 

 
  4.2.3.2 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……….........……………………………………………………....... 

 
  4.2.3.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ............................................................................... .. 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………........……………………………………………………........ 
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4.2.4 ผลงานนวัตกรรม 
  4.2.4.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด)      

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ........................................................... ...................... 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………...........…………………………………………………...... 

 
  4.2.4.2 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.......................................................... ....................... 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………...........……………………………………………………..... 

 
  4.2.4.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ....................................................... .......................... 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..............…………………………………………………….. 
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4.2.5 ผลงานศาสนา 
  4.2.5.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด)      

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ................................................................................. 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 

 
  4.2.5.2 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ................................................................................. 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 

 
  4.2.5.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ................................................................................. 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 
 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน เอกสารอ้างอิง                 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงาน
แต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 
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ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ 
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้
ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 

     4.3 ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 4.3.1 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
  4.3.1.1  ................................................................... .............................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 

 
  4.3.1.2  .............................................................. ............................ 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 
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 4.3.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
  4.3.2.1  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 

 
  4.3.2.2  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 

 
  4.3.2.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ………..…………………………………………………................ 
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 4.3.3 ผลงานการสอน 
  4.3.3.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด)      

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……..……………………………………………………................ 

 
  4.32.3.2 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐาน/เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……..……………................ 

 
  4.3.3.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……..…………….………………………………………............... 
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4.3.4 ผลงานนวัตกรรม 
  4.3.4.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด)      

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.............................................................................. ... 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……..…………….......…………………………………………....... 

 
  4.3.4.2 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ............................................................................. .... 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……..……………………………………………………................ 

 
  4.3.4.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ......................................................................... ........ 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……..……………………………………………………................ 

 
 
 
 
 



84 

4.3.5 ผลงานศาสนา 
  4.3.5.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด)      

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ...................................................... ........................... 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……..…………………………………………..………................ 

 
  4.3.5.2 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................. ............................... 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……..…………………………………………..………................ 

 
  4.3.5.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ............................................ ..................................... 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……..…………………………………………..………................ 

 
 

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน เอกสารอ้างอิง                 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงาน
แต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 
 
 



85 

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ 
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้
ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 

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

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

                  วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

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

โดยวิธี.............................................. 
ในสาขาวิชา ...................................................... 

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

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

 

      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว................................................. ........................................... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ............ (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว......................................................................                   
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ..........(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย) ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .............................. 
.(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) 
 

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

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

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

     วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
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ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่......../........ เมื่อวันที่ .............. 
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้
ประเมินผลการสอน ของ นาย/นาง/นางสาว....................................................................แล้วเห็นว่า บุคคล
ดังกล่าวมีคุณภาพ..................(อยู่ในเกณฑ์ผ่าน/ไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่าน) และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
 
 
 
 
    ลงชื่อ.......................................................... 
           (.......................................................) 
   ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
          วันที่........ เดือน................... พ.ศ. ......... 
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ส่วนที่ 4 แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

 ตอนที่ 1  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ (ด้าน………….) โดยวิธี…………ในสาขาวิชา..........................................................      
ในการประชุมครั้งที่......../.........เมื่อวันที่..........................รวม...........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/
นาง/นางสาว........................ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น........................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา............................ แลว้เหน็วา่ 
  1) ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม........... เรื่อง คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด........ เรื่อง ได้แก่ 
   1.1)......................................................คุณภาพอยู่ในระดับ..............................  

 1.2)...................................................…คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 

  2) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ................ รายการ คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์
ที่ก าหนด........ รายการ ได้แก่ 
   2.1).........................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
   2.2)..............................….........คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 
  3) ผลงานการสอน.................. เรื่อง คุณภาพ...................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ก าหนด
............. เรื่อง ได้แก่ 
   3.1)......................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
   3.2)......................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 
  4) ผลงานนวัตกรรม........... เรื่อง คุณภาพ..............(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีก าหนด........ เรือ่ง 
ได้แก่ 
   4.1)...................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
   4.2)...................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
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  5) ผลงานศาสนา........... เรื่อง คุณภาพ..............(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ก าหนด........ เรื่อง 
ได้แก่ 
   4.1)...................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
   4.2)...................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
 

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่
ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ 
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้
ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่
ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
    ลงชื่อ ........................................................... 
           (..........................................................) 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

          วันที่......... เดือน .................. พ.ศ. ....... 
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ตอนที่ 2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  ก. กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่  .....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ  
นาย/นาง/นางสาว............................. ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า.... .................(ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและ
สังคม/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ผลงานการสอน/ผลงานนวัตกรรม/ผลงานศาสนา) คุณภาพ 
..................... (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่
ก าหนด จึงเห็น.....................(สมควร/ไม่สมควร) ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว................................... 
เป็นต าแหน่ง............................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ….(ด้าน……………) โดย
วิธี…………..ในสาขาวิชา....................ได้ตั้งแต่วันที่......................ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย..........(ได้รับเรื่อง/
ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/อื่นๆ ระบุ.....) และให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
    ลงชื่อ ......................................................... 
           (.........................................................) 
       ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
           วันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......  
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ส่วนที่ 5 มติสภามหาวิทยาลัย 
 
  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ .../........ เมื่อวันที่ ...เดือน
..................... พ.ศ. ........ พิจารณาแลว้มีมติ............. (อนมัุติ/ไม่อนมัุติ)  
 

  1. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว.......................... ให้ด ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ด้าน……………….) โดยวิธี………… ในสาขาวิชา........................................... ได้
ตั้งแต่วันที่ .............................ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย................... (ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุง
สมบูรณ์)/ อ่ืนๆ ระบุ..............) 
 

  2. ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวในข้อ 1 และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมิ นผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 06) ผลงานทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจาณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนด 
 

      ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรี
เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว 
........................... ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (ด้าน…………….) โดยวิธี…………..ในสาขาวิชา ....................... 
ได้ตั้งแต่วันที่.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงาน
ฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ อ่ืนๆ ระบุ.......) พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 06) ผลงานทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจาณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนด 
 
    ลงชื่อ ......................................................... 
           (.........................................................) 
              ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
           วันที่.......เดือน.................พ.ศ. ....... 
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ก.พ.อ. 07 

แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านโดยผู้บังคับบัญชา 

ส่วนที่ 1  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

 

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

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

(ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ/ด้านการสอน/ด้านนวัตกรรม/ด้านศาสนา 
โดยวิธี.......................... 

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

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

 
1.  ประวัติส่วนตัว 
     1.1 วัน เดือน ปีเกิด 
     1.2 อายุ ....... ปี 
     1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ 
และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 1.3.1 
 1.3.2 
 1.3.3  
 (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
2. ประวัติการรับราชการ 
     2.1 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง........................................................... รับเงินเดือน ........................บาท  
     2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ............ 
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     2.3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ........................ 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     2.4 ได้รับการแต่งตัง้เป็นรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ........................ 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
 (ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า/อาจารย์ 
พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 
           อายุงาน ...... ปี ........ เดือน    

     2.5 ต าแหน่งอื่น ๆ 
 2.5.1 
 2.5.2 
 2.5.3 
 2.5.4 
 2.5.5 

     2.6 การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่องระดับ
นานาชาติ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) 
 2.6.1 
 2.6.2 
 2.6.3 
 2.6.4 
 2.6.5 

 
3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากต้นสังกัด) 
    3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  …………………………..  
     3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และแหล่ง
ทุน ในระหว่างปีที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
     3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
     3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
     3.5 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
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4. ผลงานทางวิชาการ 
     4.1 ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 4.1.1  งานวิจัย 
          4.1.1.1  …........................................................................................... 
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .........................................................................  

 
 4.1.1.2….......................................................................... 

   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .........................................................................  

 
          4.1.1.3  .................................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
   ไ ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล .................................................................... ..... 
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4.1.2  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
  4.1.2.1 .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……. ......................................................................... 

 
  4.1.2.2  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……. ......................................................................... 

 
  4.1.2.3  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ……. ......................................................................... 
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 4.1.3  ผลงานการสอน 
  4.1.3.1 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…................………………………………………..................... 

 
  4.1.3.2 ..................................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...........………………………………………......................... 

 
  4.1.3.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ….....………………………………………….............................. 
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4.1.4  ผลงานนวัตกรรม 
  4.1.4.1 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...........................………………………………………......... 

 
  4.1.4.2 ..................................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ….....………………………………………................................ 

 
  4.1.4.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…......……………………………………….............................. 
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4.1.5  ผลงานศาสนา 
  4.1.5.1 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…............................……………………………………......... 

  4.1.5.2 ..................................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…............................……………………………………......... 

  4.1.5.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…............................……………………………………......... 

 

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน เอกสารอ้างอิง                 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงาน
แต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ 
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย 
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ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้
ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
      4.2 ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 4.2.1 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
  4.2.1.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…............................……………………………………......... 

 
  4.2.1.2  ..........................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…............................……………………………………......... 

 
  4.2.1.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ............................................................................. .... 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…............................……………………………………......... 
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 4.2.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
  4.2.2.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ................................................................................. 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…............................……………………………………......... 

 
  4.2.2.2  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ................................................................................. 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…............................……………………………………......... 

 
  4.2.2.3  ............................................................................................ ..... 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…............................……………………………………......... 
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 4.2.3 ผลงานการสอน 
  4.2.3.1  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยก าหนด)      

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…....................………………………………………............... 

 
  4.2.3.2 ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…............…………………………………………...................... 

 
  4.2.3.3  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...…………………………………...…….......….................... 
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4.2.4 ผลงานนวัตกรรม 
  4.2.4.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด)      

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ….............………………………………………...................... 

 
  4.2.4.2 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...................………………………………………................. 

 
  4.2.4.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…......…………………………………………............................ 
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4.2.5 ผลงานศาสนา 
  4.2.5.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด)      

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ................................................................ ................. 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………………………………..... 

  4.2.5.2 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ..................................................................... ............ 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………………………………..... 

  4.2.5.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ........................................................................ ......... 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………………………………..... 
 

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน เอกสารอ้างอิง                 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงาน
แต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ 



104 

ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้
ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 

     4.3 ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 4.3.1 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
  4.3.1.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………………………………..... 

 
  4.3.1.2  ............................................................................................... .. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………………………………..... 

 
  4.3.1.3  ........................................................................ ......................... 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………………………………..... 
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4.3.2  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
  4.3.2.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………………………………..... 

 
  4.3.2.2  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไมเ่คยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………………………………..... 

 
  4.3.2.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………………………………..... 
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4.3.3  ผลงานการสอน 
  4.3.3.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ................................................................................. 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………………..…..…………..... 

 
  4.3.3.2  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ................................................................................. 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...…………………………………………..………..…………..... 

 
  4.3.3.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...……………………………………………………..…………..... 
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4.3.4  ผลงานนวัตกรรม 
  4.3.4.1  .................................................................... ............................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...…………………………………………………….…………..... 

 
  4.3.4.2  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...……………..………………………………………..………..... 

 
  4.3.4.3  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานในฐานะ.................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...……………………………………………………..…………..... 
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4.3.5  ผลงานศาสนา 
  4.3.5.1  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ .................................................................................  
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………….………..…………..... 
 

  4.3.5.2  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ..................................................................... ............ 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………….………..…………..... 
 

  4.3.5.3  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ................................................................................. 
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ…...………………………………………….………..…………..... 
 

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน เอกสารอ้างอิง                  
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงาน
แต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 
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ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ 
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้
ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

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

            ต าแหน่ง........ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า.... 

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

            ต าแหน่ง......………………………………………………..... 

                  วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่......../........ เมื่อวันที่ .............. 
ซ่ึงได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ได้ประเมินผลการสอน ของ นาย/นาง/นางสาว....................................................................แล้วเห็นว่า บุคคล
ดังกล่าวมีคุณภาพ..................(อยู่ในเกณฑ์ผ่าน/ไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่าน) และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
 
 
 
    ลงชื่อ.......................................................... 
           (.......................................................) 
   ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
          วันที่........ เดือน................... พ.ศ. ......... 
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ส่วนที่ 3 แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
  
 ตอนที่ 1  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ (ด้าน…………..) โดยวิธี…………….. ในสาขาวิชา.......................................................... 
ในการประชุมครั้งที่......../.........เมื่อวันที่..........................รวม...........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/
นาง/นางสาว........................ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น........................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) (ด้าน…………..) โดยวิธี…………….. ในสาขาวิชา............................ แลว้เหน็วา่ 
  1) ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม........... เรื่อง คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ีก าหนด........ 
เรื่อง ได้แก่ 

1.1)........................................คุณภาพอยู่ในระดับ..............................  
 1.2).........................................คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 

  2) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ................ รายการ คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์
ที่ ก าหนด........ รายการ ได้แก่ 
   2.1 )........................................คุณ ภาพอยู่ ในระดั บ .............................. 
   2.2)................................….....คุณภาพอยู่ในระดับ.............................. 
  3) ผลงานการสอน.................. เรื่อง คุณภาพ...................(อยู่/ไม่อยู่)  ในเกณฑ์ที่ ก าหนด
............. เรื่อง ได้แก่ 
   3 .1 ).... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ..คุ ณ ภ าพ อยู่ ใน ระดั บ .... ... ... ... .... ... ... ... ... .  
   3.2)...................................คุณภาพอยู่ในระดับ..............................  
  4) ผลงานนวัตกรรม........... เรื่อง คุณภาพ..............(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก าหนด........ เรื่อง 
ได้แก่ 
   4.1)...............................คุณภาพอยู่ในระดับ..............................  
   4.2)...............................คุณภาพอยู่ในระดับ..............................  
  5) ผลงานศาสนา........... เรื่อง คุณภาพ.............. ...(อยู่/ไม่อยู่)ในเกณฑ์ที่ก าหนด........ เรื่อง 
ได้แก่ 
   5 .1 ).....................................คุณ ภ าพ อยู่ ใน ระดั บ ..............................  
   5.2).................................คุณภาพอยู่ในระดับ..............................  
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ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  อัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่
ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ 
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้
ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่
ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
    ลงชื่อ ........................................................... 
           (..........................................................) 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

          วันที่......... เดือน .................. พ.ศ. ....... 
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 ตอนที่ 2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่  ................... ..พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ  
นาย/นาง/นางสาว............................. ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า.........(ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ผลงานการสอน/ผลงานนวัตกรรม/ผลงานศาสนา) คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่) 
ในเกณฑ์ที่ก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก าหนด จึงเห็น…(สมควร/
ไม่สมควร)…ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว............................. เป็นต าแหน่ง….(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)… (ด้าน…………..) โดยวิธี…………….. ในสาขาวิชา……………….ได้ตั้งแต่
วันที่…………..ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย..(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/อ่ืนๆ ระบุ)…และให้
น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 
 
 
 
 
    ลงชื่อ ......................................................... 
           (.........................................................) 
       ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
           วันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

ส่วนที่ 5 มติสภามหาวิทยาลัย 
 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่.../........ เมื่อวันที่...เดือน.....................  
พ.ศ. ........ พิจารณาแล้วมีมติ............. (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)  
 

  1. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว.......................... ให้ด ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ด้าน…………..) โดยวิธี…………….. ในสาขาวิชา...........................................  
ได้ตั้งแต่วันที่ .............................ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย................... (ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับ
ปรับปรุงสมบูรณ์)/ อ่ืนๆ ระบุ..............) 
 

  2. ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวในข้อ 1 และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 07) ผลงานทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจาณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

      ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรี
เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว 
.................................. ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (ด้าน …………..) โดยวิธี…………….. ในสาขาวิชา 
.......................... ได้ตั้งแต่วันท่ี.................................... ซ่ึงเปน็วนัท่ีสภามหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ อ่ืนๆ ระบุ.......) พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 07) ผลงานทางวิชาการ ส าเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจาณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนด 
 
 
    ลงชื่อ ......................................................... 
           (.........................................................) 
              ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
           วันที่.......เดือน.................พ.ศ. ....... 
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เอกสารแนบท้าย 2 
 

แนวทางการประเมินผลการสอน 
 

หลักเกณฑ์ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนว่าผู้ขอมีความสามารถในการสอน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชาที่สอน โดยใช้แนวทางในการประเมิน
ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
 1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือก
การเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอเอกสาร
หลักฐานที่สามารถประเมินได้ในหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน (ค านิยามรูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพดัง
ตารางแนบท้าย) ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 
 2. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนที่ทันสมัยต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรก
ประสบการณ์จริง ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบ
ดิจิทัล (Digital interactive media)    
 3. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Lifelong Learner) 
 4. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน    

5. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 6. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม  
 7. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (Digital interactive 
media) ที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 
 8. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์  การร่วมงาน (Interpersonal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (Adaptability) และรับความคิดเห็น 
 9. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
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วิธีการ  

 1. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการสอนในชั้นต้น
ว่าผู้ขอมีผลการสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และให้เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน โดยคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน มีองค์ประกอบดังนี้ 
  1.1 คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน เป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
  1.2 คณาจารย์ภายในสาขาวิชาที่ตรง หรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 2 คน โดยมีต าแหน่งทางวิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าต าแหน่งที่เสนอขอ หากส่วนงานไม่มี
คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าต าแหน่งที่เสนอขอ ให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
 

 2. ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผู้ขอว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด จากผลการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม  
 ในกรณีที่ผู้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ 
ตามกรอบมาตรฐานของประเทศสหราชอาณาจักร (UKPSF) สามารถน ามาใช้ทดแทนการประเมินการสอนและ
การเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน จ านวน 30 ชั่วโมง 
 

 3. มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลการสอน ไปยังต้นสังกัดเพ่ือแจ้งผู้เสนอขอทราบ 
โดยสามารถเก็บผลการประเมินผลการสอนไว้ได้ 2 ปี นับแต่วันที่  ก.พ.ว. อนุมัติ และจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป  
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การประเมนิผลการสอน 
 

 เอกสารประกอบการสอน 

นิยาม เอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนใน
การใช้ประกอบการสอน 
 

รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการสอน หัวข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมข้ึนอีกก็ได้ เช่น 
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ 
(Chart) แถบเสียง (Tape) ภาพเคลื่อนไหว (Video) ภาพเลื่อน (Slide) สื่อการสอนออนไลน์ 
หรือสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
เอกสารประกอบการสอน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือ 45 ชั่วโมง ได้แก่ 
          - การสอนแบบบรรยาย 
          - การสอนแบบปฏิบัติการ 
          - การสอนเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning) 
          - การสอนแบบปัญหาเป็นแกน (Problem-based Learning, PBL) 
          - การสอนแบบข้างเตียง/การสอนปฏิบัติการทางคลินิก 
          - การนิเทศนิสิต 
          - หรืออ่ืนๆ ตามที่คณะเห็นชอบ 
 

การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออ่ืน ๆ อาทิ ซีดีรอม ที่ได้
ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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การประเมินผลการสอน  
 

 เอกสารค าสอน 

นิยาม เอกสารที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่
สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมี
ความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษา
ด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ 
 

รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้น เช่น 
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่ เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ 
(Chart) แถบเสียง (Tape) ภาพเคลื่อนไหว (Video) ภาพเลื่อน (Slide) สื่อออนไลน์ สื่อ
ปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ 
รวมทั้งการอ้างอิงเพ่ือขยายความที่มาของสาระและข้อมูลและบรรณานุกรมที่ทันสมั ยและ
ถูกต้องตามกฎหมาย 
เอกสารค าสอน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือ 45 ชั่วโมง ได้แก่ 
          - การสอนแบบบรรยาย 
          - การสอนแบบปฏิบัติการ 
          - การสอนเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning) 
          - การสอนแบบปัญหาเป็นแกน (Problem-based Learning, PBL) 
          - การสอนแบบข้างเตียง/การสอนปฏิบัติการทางคลินิก 
          - การนิเทศนิสิต 
          - หรืออ่ืนๆ ตามที่คณะเห็นชอบ 
 

การเผยแพร่ ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์หรือถ่ายส านาเย็บเล่มหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่แสดง
หลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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เอกสารแนบท้าย 3 
 

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

  การประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งควรค านึงถึง
องค์ประกอบอื่นๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสิน ดังนี้ 

  1. ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง และสามารถสืบค้น 
(Visibility) และเข้าถึง (Avalibility) ผลงานทางวิชาการได้ 

 2. ควรค านึ งถึ ง Journal Ranking ของวารสารที่ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้ วย 
ตัวอย่างเช่น ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Quartiles 1 ของ Science Journal Ranking (SJR) ส่วนใหญ่
จะเป็นผลงานที่มีคุณภาพ   

 3. ควรค านึงถึงจ านวนครั้งในการอ้างอิงของผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการอ้างอิงจาก
ต่างประเทศ 

 4. Impact Factor (จากฐานข้อมูล Scopus) ของวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของผลงานทางวิชาการได้ 

 5. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ ที่สามารถสร้างผลกระทบได้ในระดับใดต่อวงวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือ สร้างผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 6. จริยธรรมในการท าวิจัย หรือ Research Misconduct เช่น Falsification, Fabrication 
และ Plagiarism  

 7. การได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติของผลงานทางวิชาการ 
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เอกสารแนบท้าย 4 
  

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป 
 

  1. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับ
แรก (First author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หรือผู้ประพันธ์
บรรณกิจ (Corresponding author) 
  ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หมายถึง ผู้ที่มีชื่อในผลงานวิชาการเป็นชื่อแรก รับผิดชอบการ
ท าผลงานวิชาการ และเขียนต้นฉบับ (Manuscript) ชิ้นนั้นด้วยตนเอง 
  ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท  
มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contribution) ด้วยความเชี่ยวชาญจ าเพาะในสาขาวิชา
ของตนเอง และความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) หรือการออกแบบงาน
วิชาการนั้นๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 
  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทาง
วิชาการที่ประกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งท าหน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อกับบรรณาธิการ  
 

  2. ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
   2.1 กรณีงานวิจัยผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทาง
ปัญญา (Essentially intellectual contributor) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ในเรื่อง
นั้น 
  2.2 กรณีผลงานทางวิชาการกลุ่มอ่ืนที่มิใช่งานวิจัย ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First 
author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) ในเรื่องนั้น 
 

  3. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องยื่นแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการส าหรับ
ผลงานทางวิชาการทุกผลงาน 
 

  4. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับ
แรก (First author) และผู้ ป ระพันธ์บรรณ กิจ  (Corresponding author) เพ่ื อรับรองบทบาทหน้ าที่  
การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร 
  การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
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  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถือว่า
การกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยต่อไป 
  5. กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มี
การบูรณาการหลายสาขาวิชา ผู้ขอต้องมีบทบาทในขั้นตอนการท างานในสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
อย่างน้อย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
   ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
   ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง 
   ให้ผู้ขอระบุบทบาทหน้าที่ การปฎิบัติงานและความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมโครงการทุก
คนและบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอ โดยให้ผู้ท าหน้าที่หลักในแต่ละโครงการลงนามรับรอง 
 

  6. กรณีงานวิจัยที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ผู้ขอท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ผู้ขอต้องเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแลและมีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยนั้น 
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป 
 
ก. ชื่อผลงาน ......................................................................  
 
ข. สถานะผู้ขอในผลงาน 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)    
 ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)  
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)    
 
ค. ประเภทของผลงาน 
กลุ่มท่ี 1  งานวิจัย  
กลุ่มท่ี 2  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม       กรณีศึกษา (Case Study)   

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้    งานแปล     

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ    สิทธิบัตร     

 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซอฟต์แวร์   

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ      ผลงานนวัตกรรม 

  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
กลุ่มที่ 3  ต ารา 

  หนังสือ 

  บทความทางวิชาการ 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดของการมีส่วนร่วม 
 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (เนื่องจากไม่มีการแบ่งส่วนร่วมในผลงาน  
ทางวิชาการ ดังนั้นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ผู้ขอระบุจะมีผลต่อการพิจาณาผลงานทางวิชาการ) 
 

รายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
  

ก. ความคิดริเริ่ม (Idea) และ สมมุติฐาน 
 

 

ข. การปฏิบัติการวิจัย การมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบ การทดลอง การทดสอบ เครื่องมือวัด 
วิธีการเก็บข้อมูล และ Criteria 
 

 

ค. การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
การแปลผล 
 

 

ง. การวิพากษ์วิจารณ์ผล การแสดงการเปรียบเทียบ
กับข้อสรุปหรือองค์ความรู้หรือทฤษฎีเดิม 
 

 

จ. การมีส่วนร่วมในการเขียน manuscript 
ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น 
 

 

ฉ. การให้การสนับสนุน specimens, study 
cohort, โลจสิติกส์ ทุนวิจัย (โปรดระบุแหล่งทุน 
เงินทุน และปีที่ได้รับ) เครื่องมื่อ ห้องปฏิบัติการ 
ครุภัณฑ์ 
 

 

ช. อื่นๆ 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดของการน าผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต้อง
แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
 ก. ตีพิมพ์ในวารสาร Journal Impact Factor จ านวนครั้งของการอ้างอิง (ฐานข้อมูล) 
 
 ข. สิทธิบัตร ประเภท ปีที่ได้รับการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ 
 
 ค. ถ้าเป็น Technical Report หรือ รายงานวิจัย ผู้ใช้งานคือใคร 
 
 ง. การเผยแพร่งานวิจัยได้รับการน าเสนอแบบโปสเตอร์ หรือ Oral Presentation (โปรดระบุ 
Session เช่น Plenary, symposium หรือ Oral Session) หรือสูจิบัตร ในการประชุมหรือการจัดแสดงหรือ
จัดนิทรรศการ (ชื่อ สถานที่จัดประชุม หรือจัดแสดง หรือจัดนิทรรศการ และประเทศ) หรือ ในกรณีที่เป็น
หนังสือ (โปรดระบุ ชื่อส านักพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์) 
 
 จ. ประวัติการได้รับทุนวิจัยโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลงานชิ้นนี้ 
 
 ฉ. หากงานวิจัย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้วิจัยได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licesing Fees) 
รวมเท่าใด (โปรดแสดงหลักฐานสัญญา) 
 

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

(....................................................) 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 

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

ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

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

ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
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ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน 
 

  1.  ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ให้ใช้ลักษณะการมีส่วนร่วม
และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  
 

  2.  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
        ผู้ด าเนินการหลัก (Main author) หมายถึง บุคคลซึ่งมีบทบาทและความรับผิดชอบส าคัญในการ
ออกแบบงานวิชาการนั้น ก าหนดโครงร่างเนื้อหาสาระส าคัญของงาน และควบคุมการด าเนินการหรือในกรณี
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ให้หมายความรวมถึงผู้ลงมือด าเนินการด้วยตนเองด้วย 
 

  3.  การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่ มี
ผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละ
เท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ลง
นามรับรองได้ครบทุกคนให้ด าเนินการดังนี้ 
  (1) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงานทุกคน 
และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน 
  (2) ในกรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ให้มี
การลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ผู้
นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจนเพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว 
   การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
   หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง
จะถือว่าการกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยให้สภามหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยต่อไป 
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ) 
 

ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน 

󠅓  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ    󠅓 ผลงานศาสนา 
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้ร่วมงานจ านวน …………คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 
 

(1) 
ชื่อผู้ร่วมงาน 

(2) 
ปริมาณงานร้อยละ 

(3) 
รายละเอียดบทบาทและหน้าที่

ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

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

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

 

ลงชื่อ ....................................................... 
(...................................................) 
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เอกสารแนบท้าย 5 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

กลุ่ม 1 งานวิจัย 
กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 2.4 กรณีศึกษา (Case study) 
 2.5 งานแปล 
 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
 2.9 สิทธิบัตร                                                         
 2.10 ซอฟต์แวร์ 
 2.11 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
 2.12 ผลงานนวัตกรรม 
กลุ่ม 3  3.1 ต ารา 
 3.2 หนังสือ 
 3.3 บทความทางวิชาการ 
กลุ่ม 4  4.1 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (ให้ใช้ค าจ ากัดความตาม 2.11)  
 4.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (ให้ใช้ค าจ ากัดความตาม 2.8)  
 4.3 ผลงานการสอน 
 4.4 ผลงานนวัตกรรม (ให้ใช้ค าจ ากัดความตาม 2.12)  
 4.5 ผลงานศาสนา 
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
 

ผลงานวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สามารถจ าแนกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่ม 1 งานวิจัย 
ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานวิจัย 

        1. งานวิจัย 

นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบ
หรือข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน) หรือการน า
วิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์-Applied research) หรืองานวิจัยสร้างสรรค์ 
(Creative research) หรือการพัฒนาอุปกรณ ์หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์ 
 

รูปแบบ อาจจัดได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
          1. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(Research Process) อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรม
ปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน  
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืน ๆ แสดงให้
เห็นว่าได้น าความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
          2. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ
และสั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือวารสารทางวิชาการ 
          3. ในรูปของหนังสือ (Monograph) ซึ่งน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 
 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

1. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
1.1 วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

ในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการ
ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer review) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจาก
หลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
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        1. งานวิจัย 

1.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะ
ในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Projec Muse ทั้งนี้ 
วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        2.  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 
        3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อท่ีประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง 
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่
ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการ
ประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ใน
วงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
      4. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ 
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่
คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น 
      5. เผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือ (Monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ 
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
         เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้นมาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการและให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งจะกระท าไม่ได้ 
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        1. งานวิจัย 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอ
ผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว และต้องเป็นที่ยอมรับหรือได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แพร่หลาย โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในด้านสังคมหรือมูลค่า
ทางเศรษฐกจิจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น (Outstanding) 
รวมทั้งได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับแนวหน้านานาชาติ ของสาขาวิชา
นั้นๆ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมีหลักฐานที่แสดงการ
วิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการ
และวงวิชาชีพจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 12  ประเภท ดังนี้ 
   2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
   2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
   2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
   2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 
   2.5 งานแปล 
   2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
   2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
   2.9 สิทธิบัตร 
   2.10 ซอฟต์แวร์ 
   2.11 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
   2.12 ผลงานนวัตกรรม 
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ส่วนใหญ่อยู่
ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาหรือ
การแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 
 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงาน
ที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้ 

 ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 

 หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 

 ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (Solution Method) 

 ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องมาใช้ 

 ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 

 ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการอุตสาหกรรมนั้น 

 ค าอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลับมาใช้ในการเรียนการสอน 
เช่น การเขียนต ารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนิสิต 
 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการ
ที่มีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ทั้งนี้บทความดังกล่าว
จะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัยหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 หมายเหตุ  กรณีการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ 
หรือการประชุมวิชาการท่ีมีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) ให้ใช้ลักษณะการเผยแพร่ตาม 1 งานวิจัย ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3        
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2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

      2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบ
ของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
       3. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มี
เนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
       4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสาร
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรมและต้องมีหลักฐานแสดง
เหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
        5. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย 
หรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสาร 
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดย
การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น 
 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาหรือ
ท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวง
กว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวง
วิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
ได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

 หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรมให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้ 
    1. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
    2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

    3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว อาจประเมินจาก
การตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบ
ด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 
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ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

นิยาม ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและ
พัฒนามีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยค าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานส าคัญ ได้แก่  
         (1) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน   
         (2) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผลหรือความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ 
นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงาน
ประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็น
บทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอนและ 
         (3) กระบวนการและผลลัพธ์ ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้ เรียนใน
สถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีข้อมูลหลัก
ฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งใน
ผู้เรียนและผู้สอน 
 

รูปแบบ       1. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 
      2. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบาย
แนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท าเป็นเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer review) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     1. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
      2. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้น
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
      3. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 
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2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

      4. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการท่ีมีหนังสือประมวลบทความใน
การประชุมวิชาการ (proceeding)  
 หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ 
หรือการประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความในการวิชาการ (proceeding) ให้ใช้   
ลักษณะะการเผยแพร่ตาม  1. งานวิจัย ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3  
      5. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบาย
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B   
       1. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับจาก
แนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่ 
       2. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้น น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้
หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง 
 

ระดับ A  
    1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และ 
    2. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนา
ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนได้ 
    3. ผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี 
Impact Factors 
 

ระดับ A+  
   1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และ 
   2. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรือ 
งานประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 
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ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

นิยาม เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอ่ื น 
อันน าไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือให้ภาครัฐน าไปใช้ก าหนด
นโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด ทั้งนี้ เพ่ือแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้
เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ่นหรือนานาชาติ 
 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพ
ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอ่ืนที่ต้องการแก้ไข 
โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้
โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด  เป็นผลผลิต (Output) 
รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ต่อสังคมในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย 
 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
       1 . ได้ มี ก ารน า เสน อน โยบ าย  กฎ ห มาย  แผน  ค าสั่ ง  ห รื อม าตรก าร อ่ืน ใด  
พร้อมค าอธิบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ 
ทั้งได้มีการน าไปสู่การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
       2. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนุน 
ซึ่งแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 

ระดับ A เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ B แต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มี
ระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง 
 

ระดับ A+ เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับการอ้างอิง อภิปรายอย่างกว้างขวางใน
สังคม หรือได้รับการน าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน์  
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของกรณีศึกษา 

2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 
นิยาม งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล 

ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษา
เพ่ือใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอ่ืนๆ น ามาประกอบการตัดสินใจและ
ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมขอบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ 
       

รูปแบบ เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน (Teaching 
Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า 
เนื้อหา และบทส่งท้าย จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ต้องมีจ านวนอย่างน้อย 5 กรณีศึกษา และมีจ านวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 80 หน้า 
โดยเนื้อหาสาระจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ส าหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 
 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการ
บรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B  
      1. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา บทส่งท้ายรายละเอียด
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ 
      2. เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา 
 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
     เป็นกรณีศึกษามีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย 
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2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 

ระดับ A + ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้อง 
     1. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู้ศึกษามา
ก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 
     2. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของงานแปล 

2.5 งานแปล 
นิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานวิชาการที่มีความส าคัญและ

ทรงคุณค่าในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่
ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
 
       

รูปแบบ งานแปลพร้อมบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นผลงาน 
ที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 
 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทน าของผู้แปลที่ให้
ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล 
 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการใช้ภาษาท่ีสละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย 
 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ ความเข้าใจ
ของผู้แปลในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพ่ิมเติมของผู้แปล ใส่ไว้ใน
บทน า หรือเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี  
 
 

       ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลักษณะคุณภาพดังต่อไปนี้ 
ระดับ B เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย มีการให้
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 
 
 

ระดับ A เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิด
หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก มี
การศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่
เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทั้ง
ในระดับจุลภาพและมหภาค 
 

ระดับ A+  ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A โดยมี
ข้อก าหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 
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2.5 งานแปล 

    1. เป็นงานแปลที่มาจากต้นแบบที่มีความส าคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการ 
    2. เป็นงานแปลที่อยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
    3. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทาง
วิชาการ  
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของ 
พจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) มานานุกรม (Directory) 

และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 

2.6 พจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) มานานุกรม (Directory)  
      และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 

นิยาม งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะ 
อ่ืนๆ อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะ
ล่าสุดทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้นๆ เป็นการรวบรวมค า หรือหัวข้อ
หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีค าน าที่ชี้แจง 
หลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่น ามาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวม
หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นค า ในกรณีที่จ าเป็น 
 

รปูแบบ ประกอบด้วยบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่  ท าให้
เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้นๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 
 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยจาก
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (peer review) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 
   1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
   2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พ้ืนฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาที่
กว้างขวางตามท่ียอมรับกันในวงวิชาการ 
 

ระดับ  A ใช้ เกณฑ์ เดียวกับระดับ  B และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี้ ให้ เห็นถึง
วิวัฒนาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยงานย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้นๆ 
 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิดเชิง
วิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป  
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของ 
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์พืช
หรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน 
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งพัฒนาขึ้นจากการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ 
 

รูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดในการ
วิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบ
คุณสมบัติต่างๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบ
ในสภาพของการน าไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการ
น าไปใช้แง่เศรษฐกิจหรือสังคม 
 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
      1. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การ
บันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
      2. เอกสารประกอบ ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ มีผล
การทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการ
ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง 
 

ระดับ A  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมาก
ขึ้น มีผลการทดสอบทางตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และน าผลงานไปใช้มีศักยภาพใน
การส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 
 

ระดับ A+ เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการที่
ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติโดดเด่น และมี
ศักยภาพสูงในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของ 
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

นิยาม ผลงานหรือชุดผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ศิลปะ ปรัชญา จริยธรรม 
สุนทรียภาพ หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของ
เจ้าของผลงาน  มีการน าเสนอพร้อมค าอธิบายอันประกอบด้วยหลักวิชาที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ความหมายและคุณค่าของความจริง ความดี ความงาม เช่น ผลงานสร้างสรรค์ ด้าน
วรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่นๆ 
 

รูปแบบ งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิงทฤษฎี 
รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นความรู้ใน
การพัฒนาต่อยอดผลงาน การน าเสนอความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสาขาวิชาชีพและ
การศึกษา ตลอดจนการแสดงคุณค่าของผลงานที่เอ้ือให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าใน
หมู่ของผู้รับงาน ประกอบด้วย 

 ประเภทผลงานด้านศิลปกรรม ชื่อผลงาน ชื่อสกุลผู้สร้างสรรค์ วันเดือนปีที่เผยแพร่    
ครั้งแรก 

 บทน า ระบุแรงบันดาลใจ หรือเหตุผลของการสร้างสรรค์ผลงาน 

 จุดมุ่งหมาย ระบุคล้ายการเขียนวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย โดยเขียนเป็นจุดมุ่งหมาย
ที่ต้องการน าเสนอผ่านผลงานโดยจะระบุเป็นข้อๆ ซึ่งมีทั้งลักษณะของการอธิบายถึง
เทคนิคที่จะน ามาทดลองสร้างสรรค์ หรือเป็นเนื้อหา หรือสาระส าคัญที่ผู้สร้างสรรค์
ต้องการน าเสนอต่อผู้ชมงานสร้างสรรค์ 

 ขอบเขต (ถ้ามี ) ข้อมูลระบุ เนื้อหาที่ เป็นฐานข้อมูลที่ ใช้ ในการสร้างสรรค์  เป็น
รายละเอียดที่ก าหนดขอบเขตการเลือกใช้เทคนิค วิธีการ หรือสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ
น าเสนอแบบเจาะจง อาจเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลา สถานที่ แหล่งที่มาของข้อมูล หรือ
เจ้าของทฤษฏีที่เลือกใช้ หรือประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ ที่เมื่อผู้ชมหรือผู้อ่านผลงาน
สร้างสรรค์จะเข้าใจขอบเขตของสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ใช้เป็นฐานข้อมูลในการน าเสนอ 

 กระบวนการการสร้างสรรค์ ข้อมูลระบุวิธีการ กิจกรรม และรายละเอียดการสร้างสรรค์
ที่จะต้องท า เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและผลงานสร้างสรรค์ อันแสดงถึง แนวความคิดใน
การสร้างสรรค์  ขั้นตอนในการออกแบบสร้างสรรค์ ผลงานการสร้างสรรค์ / ภาพ
ผลงาน 
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 อภิปรายผลการสร้างสรรค์ คือการอภิปรายผลการสร้างสรรค์ ลักษณะผลงานที่
สร้างสรรค์ ถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือแนวคิดในการสร้างสรรค์ ในกรณี
ของผลงานที่ได้มีการน าเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้ว ให้อภิปรายจากค าแนะน า
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ชม ข้อคิดเห็นของตัวผู้สร้างงาน อภิปรายร่วมกับ
วัตถุประสงค์ แนวคิดหรือทฤษฏีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 ประโยชน์หรือคุณค่าของผลงานสร้างสรรค์  ระบุประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้รับจากการ
ส ร้ า งส ร ร ค์ ผ ล ง าน  เช่ น  ด้ า น วิ ช า ก า ร  ด้ า น น โย บ าย  ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ / 
พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน อาจระบุหน่วยงานที่น าผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

 บรรณานุกรม 

 การน าเสนอ / การเผยแพร่ ระบุรูปแบบ ข้อมูลการเผยแพร่ ชื่องานนิทรรศการ/ชื่องาน 
หน่วยงานที่จัด สถานที่จัดแสดง จ านวนผู้ชม ระยะเวลาการแสดงผลงาน (ระบุวัน เดือน 
ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุด) ระดับการเผยแพร่ 

 รายละเอียดการน าผลงานไปจดทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินทางปัญญา 

 แหล่งทุน (ถ้ามี) ระบุหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานและงบประมาณที่
ได้รับ 

 ภาคผนวก (ถ้ามี) ระบุข้อมูลสนับสนุน เช่น การแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์หรือ
ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

การเผยแพร่ การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการแบบท่ัวไป  
      เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย
คณะกรรมการของส่วนงาน ดังนี้ 

1. ผลงานต้นแบบ และเอกสารประกอบต้องพิมพ์เผยแพร่หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง 

ภาพถ่าย แถบบันทึกเสียง 
 

การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการแบบเฉพาะด้าน 
      เผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
โดยต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา      
นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน จ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คนส าหรับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และไม่น้อยกว่า 5 คนส าหรับรองศาสตราจารย์และ
ระดับศาสตราจารย์ โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้อยกว่า 2 ใน 3 เสียง
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ส าหรับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 เสียงในระดับรองศาสตราจารย์ และไม่
น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียงในระดับศาสตราจารย์ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer) ต้องมิได้
สังกัดเดียวกันกับผู้ขอจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
        วิธีการเผยแพร่  
        1. วรรณกรรมต้นฉบับหรือผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์
เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ 
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ หรือการแสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
        3. การเผยแพร่ที่เกิดจากการใช้งานจริงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตลอดจนการเผยแพร่ที่เกิดจากการได้รับเชิญไปบรรยายหรือในการประชุมวิชาการงานศิลป์ หรือ
วิชาชีพในต่างประเทศ ส าหรับศิลปะการแสดงต้องแสดงในกิจกรรมที่ จัดโดยองค์กร
ระดับประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ ของประเทศไทยหรือนานาชาติ 
สถานที่น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต้องเป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพนั้นๆ และต้องด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องโดยเป็นเวทีแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หมายเหตุ: คุณสมบัติของผู้ที่ท าหน้าที่เป็น peer reviewer 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่นอาจารย์ประจ า ผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่ยังคงปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ประจ าในสถาบันเดียวกับผู้ได้รับการประเมิน      
เป็นต้น 
 

     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ใกล้เคียง โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ใน
บังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้น 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B: เป็นผลงานที่มีคุณภาพทางการสร้างสรรค์ โดยสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
กระบวนการ เทคนิค รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลเพ่ือสื่อความให้กับผู้รับได้เป็น
อย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาของศิลปะ
แขนงนั้นๆ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร 
 

ระดับ A: ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัด ต่อวิชาการ
ด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาแขนงนั้นๆ 
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      1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่า
งานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาหรือสร้างสรรค์มาแล้ว 
      2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผล
กระทบต่อบุคคล องค์กร ชุมชน หรือสังคม หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย 
หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมีการน าไปใช้อ้างอิงในผลงานอ่ืน ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นงานที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือน าเสนอสิ่งใหม่
ในด้านการสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลป  
     1. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เกิดการสร้าง
ความรู้ใหม่ ท าให้เกิดความก้าวหน้า เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมีหลักฐาน
การน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง 
      2. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในระดับนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของสิทธิบัตร (patent) 

2.9 สิทธิบัตร (patent) 
นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

 

รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 
      1. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 
      2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึง
คุณค่าของผลงานนั้นด้วย 
 

การเผยแพร่ มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือพัฒนา     
ต่อยอด  
 

ระดับ A เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ระดับชาติ 
 

ระดับ A+ เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์
ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ 
เชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software) 

2.10 ซอฟต์แวร์ (Software) 
นิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ซึ่งเป็น

ผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีหลัก
วิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างขัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์หลักวิชา เพ่ือ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
         1. การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลข (Numerical Method) หรือการด าเนินงานลักษณะ Engineering Design ซึ่งเป็น
การปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง 
        2. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ 
(Source Code) เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี
นัยส าคัญ 
        3. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้สอดคล้องกับ
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการ
ปรับปรุงระบบหรือส ารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งมิได้
น าเข้ามาเพ่ือทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว 
 

       ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 
 

รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 
       1. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งาน
หลักการของวิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจนเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ
เสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้นๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 
      2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่า
ของผลงานนั้นด้วย 
 

การเผยแพร่ มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
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2.10 ซอฟต์แวร์ (Software) 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
    1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิม 
ที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว  
    2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุ กต์ได้อย่าง
แพร่หลาย  
 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งานอย่างกว้างขวางใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ 
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

2.11 ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
นิยาม ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่เกิดขึ้นโดยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อย

หนึ่งสาขา และปรากฎผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นทางด้าน
ใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
อาชีพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์
ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ทั้งนี้ ไม่นับรวม
งานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 
 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของเอกสารแสดง
ให้เห็นถึงองค์ประกอบอย่างน้อยประกอบด้วย 

1. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย 
2. สภาพการณ์ของท้องถิ่นและสังคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
3. กระบวนการที่ท าให้ท้องถิ่นและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
4. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความรู้ หรือความเชี่ยวชาญจาก 
    สาขาของผู้ยื่นขอ 
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
 

         การจัดท าเอกสารผลงานต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของ
กลุ่มเป้าหมายหรือท้องถิ่น นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดง 
หลักฐานเพิ่มเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ 
แถบเสียง 
         การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ที่มีการบูรณาการศาสตร์หลายสาขา สามารถขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมได้จากผลความส าเร็จของทุกสาขา  โดยผู้
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการใช้ศาสตร์นั้นๆ 
เพ่ือร่วมพัฒนาหรือแก้ปัญหาจนท าให้พ้ืนที่นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
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2.11 ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

การเผยแพร่ โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่
นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง ได้ หรือศึกษา
ค้นคว้าต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B ลักษณะของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขาของผู้ยื่นขอ มีการ
แสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย มีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมนั้น 
 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และคุณภาพผลงานที่ยื่นขอจะต้องสามารถน าไปเป็น
แบบอย่างให้กับท้องถิ่นหรือสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรือถูก
น าไปใช้เป็นนโยบายในระดับจังหวัด หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A ผลงานต้องส่งผลกระทบต่อสังคม หรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ  
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานนวัตกรรม 

2.12 ผลงานนวัตกรรม 
การเผยแพร่ ผลงานนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งส่งผลให้

เกิดการพัฒนามาตรฐาน ประสิทธิภาพ มูลค่าคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์  สร้าง
ผลกระทบได้ในวงกว้างในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงสาธารณะ และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (Product) การบริการ (Service) 
กรรมวิธีที่เก่ียวกับการผลิต (Process) หรือ 
   (2) ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรระบบบริหารจัดการ การ
บริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอ่ืนใด 
 

รูปแบบ จัดท าเป็ น เอกสารและหลักฐานที่ แสดงให้ เห็ นถึ งบทบาทหน้ าที่ ของผู้ ขอผลงา น
กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ
สาธารณะ รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 
     1. เอกสารพร้อมหลักฐานข้อมูลคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง ที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของผู้
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในด้านต่าง ๆ การสร้างทีมงานหรือเครือข่าย การผลักดันการ
น าผลงานไปใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร (I&E Career Preparation)  ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือเชื่อมโยงภาคส่วนอ่ืน 
(I&E Engagement) 
     2. เอกสารพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรมที่สรุปข้อมูลที่แสดงให้เห็นการ
พัฒนาผลงาน สอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรมโดยสามารถจ าแนกตามผลงาน
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น
ดังนี้ 
      2.1 ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
      2.2 ค าอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรือการท าให้เกิดคุณค่าในมิติใหม่ 
โดยระบุแนวทางใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือวิธีท าให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดี
กว่าเดิม หรือวิธีที่ท าให้เกิดจากการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย หรือวิธีที่ท า
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือความรู้ใหม่ในประเทศจากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของการก าหนดปัญหาและแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่าในมิติใหม่  
     2.3 ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างคุณค่า 
     2.4 ค าอธิบายถึงความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ 
     2.5 ค าอธิบายถึงการด าเนินการหรือการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
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     2.6 ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ 
    3. เอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ผู้เสนอผลงานสามารถใช้
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่
ใช้ในการพัฒนาบทบาทของผู้มีส่วนร่วมหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม อาทิ 
        3.1 ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
        3.2 ข้อมูลในการน าผลงานไปต่อยอด/ สร้างมูลค่าเพ่ิม (Entity Creation) 
        3.3 ข้อมูลการได้รับทุนจากภายนอก (Sponsored Research) 
        3.4 ข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ (Use & Licensing) อาทิ หลักฐานการประเมิน 
ผลลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ หรือ
รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระ 
 

การแผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน  (peer reviewer) ที่ได้รับ
การยอมรับ 
     1. รายงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ อาทิ 
         1.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรายงานเชิงเทคนิค (Technical Report) ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (Industry Sponsored Activities) รวมถึงสัญญาหรือ
ข้อตกลงการท างานร่วมกันแสดงถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ให ม่  (Novel Data/Products) ข้ อ มู ล วิ ธี ก า ร /ก ระบ วน ก าร ให ม่  (Novel Process 
/Procedure) การออกแบบสิ่ งประดิษฐ์ซึ่งต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
        1.2 รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ์ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม 
        1.3 ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ต้องมีหลักฐานแสดง
เหตุผล รวมถึงต้องมีหลักฐานยืนยันถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
      2. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนวัตกรรม อาทิ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร เอกสารแสดงการได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
      3. การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผ่านเวทีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้
มีการน าเสนอผลงานด้านนวัตกรรมสู่สาธารณะ 
      4. การแพร่หลาย (Diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว (Embedded) ใน
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือการบริการ 
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ลักษณะ
คุณภาพ 

ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
ระดับ B 
     1. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
หรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง โดยมีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา พัฒนาและทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง หรือการ
พัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้นหรือแสดงให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology 
Readiness Level: TRL) ในระดับ  3 ขึ้น ไป ที่ ผ่ านขั้นการพิสูจน์ แนวคิด (proof-of-
concept) และส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล และ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
     2. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งานหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added: EVA) ที่สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม 
และเศรษฐกิจ 
 

ระดับ A 
     1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีความ
แตกต่างจากเดิมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น หรือการพัฒนาหรือมาตรฐาน หรือ
คุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 
ในระดับ 5 ขึ้นไป ที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของทั้งระบบผ่านการทดสอบว่าท างานได้จริง เป็น
ต้นแบบระบบสมบูรณ์ (Full Function Prototype) สามารถสาธิตการท างานในสภาพ 
แวดล้อมจริงตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 
     2. น าไปสู่การต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลงานด้วยการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ (Commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะและเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
เป็นที่ประจักษ์หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) ที่สูงขึ้น 
โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 
 

ระดับ A+ 
     1. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือมีการบูรณาการศาสตร์ที่น าไปสู่
การได้เทคโนโลยีใหม่หรือกระบวนการใหม่ หรือเป็นการเพ่ิมคุณภาพและคุณสมบัติใหม่ ๆ 
(Key Features) ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หรือเกิด
การขยายผลที่น าไปสู่การจัดตั้งธุรกิจใหม่ (Entity Creation) อาทิ จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจ
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เริ่มต้น (startup/spin-off) หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดง
ให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ในระดับ 8 ขึ้นไป เป็น
เทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมน าไปใช้งานจริงในภาคการผลิตและ
บริการ (Fully Qualified) หรือประสบผลส าเร็จ ในการใช้ งานจริง  (Proven) ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลส าเร็จเป็น
รูปธรรม 
      2. ได้รับการยอมรับระดับชาติ หรือ นานาชาติ และถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
(Commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะในวงกว้างหรือก่อให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงแบบก้าวกระโดดสู่ระดับประเทศหรือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมที่น าไปสู่การ
ผลิตหรือบริการมูลค่าสูงหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added: 
EVA) ที่สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 
 

ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม 
ระดับ B 
    1. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการ ครอบคลุมตั้งแต่
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคมเป้าหมาย พัฒนา
ออกแบบกระบวนการ ทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริงและมีการติดตาม
ประเมินผลลัพธ์ หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level: SRL) ในระดับ 
3 ขึ้นไป ที่ผ่านการทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง หรือมีการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพ้ืนที่น าร่องเพ่ือ
ยืนยันผลกระทบตามท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาความพร้อมขององค์ความรู้และ 
เทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
     2. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งานหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added: EVA) ที่สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม 
และเศรษฐกิจ 
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ระดับ A 
    1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีการน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงระบบ หรือ
เชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์กรหรือเครือข่ายภาคส่วน (Consortium) หรือ
ชุมชน ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนาหรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level : 
SRL) ในระดับ 5 ขึ้นไปที่แนวทางในการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ และถูกน าเสนอแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอ่ืน 
ร่วมกับการปรับปรุงแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบแนวทางการ
พัฒนาการแก้ปัญหาใหม่ ในสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
     2. มีการน าไปใช้เป็นต้นแบบ หรือมีการถ่ายทอดการด าเนินงานไปยังองค์กรหรือ
เครือข่ายองค์กรหรือชุมชนอ่ืน หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value 
Added: EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
 

ระดับ A+ 
    1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการน าไปใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงระบบ หรือเชิง
กลไก หรือการสร้างหน่วยธุรกิจ ที่ท างานลักษณะไม่แสวงหาก าไรหรือ Social Enterprise ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญ (อาทิ นวัตกรรมภาครัฐ นวัตกรรม
สังคมดิจิทัล นวัตกรรมหน่วยเชื่อมโยง นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเชิงสังคม นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจแบ่งปัน) ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนา หรือมาตรฐานหรือคุณภาพที่
สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยี ด้านสังคม (Social 
Readiness Level: SRL) ในระดับ 8 ขึ้นไป ที่มีการเสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา
ในรูปแบบแผนการด าเนินงานที่สมบูรณ์และได้รับการยอมรับ หรือ ได้รับการยอมรับให้น าไป
ประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ได้จริง ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
     2. น าไปสู่การขยายผลในวงกว้าง ในระดับพ้ืนที่เขตภูมิสังคมหรือจังหวัดหรือภูมิภาค 
หรือประเทศ หรือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลนวัตกรรมทาง
สังคมหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรม  จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added            
: EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 
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กลุ่ม 3 ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
  

ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของต ารา 

3.1 ต ารา 
นิยาม        งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจาก

การน าข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้ เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง 
ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตาม
หลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้ส าคัญ
ที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ 
        เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
        ทั้งนี้ ผู้เสนอขอต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
        ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึง
ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่าน
และท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น 
        หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไป
แล้ว จะน ามาเสนอเป็นต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา 
 

รูปแบบ         เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การ
สรุป การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง
หรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ  
        ทั้งนี้ ต าราที่ส่งต้องมีจ านวนหน้าที่เป็นผู้เสนอขอต าแหน่งเรียบเรียงหรือแต่งเองของ
กระดาษขนาด A4 เทียบได้ไม่น้อยกว่า 
         30 หน้า ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         50 หน้า ส าหรับรองศาสตราจารย์ 
         80 หน้า ส าหรับศาสตราจารย์ 
 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย
คณะกรรมการของส่วนงาน ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
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3.1 ต ารา 

       2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปแบบของซีดีรอม,   
E-learning, Online Learning 

3. การเผยแพร่ใน E-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  
 

        การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
        กรณีท่ีได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด การน าต ารานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในต าราเพ่ือน ามาเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพต าราที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและการ
น าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
     1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  
     2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้ขอที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
     3. สามารถน าไปใช้อ้างอิงและใช้สอนอย่างกว้างขวางในวงวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 
 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
     1. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ ใหม่ (Body of 
Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
     2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รับการ
อ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ 
     3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับนานาชาติ 
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของหนังสือ 

3.2 หนังสือ 

นิยาม        งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและ
ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่
เป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐาน
ทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้อง
สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร 
และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
       เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
       หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไป
แล้ว จะน ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้ 
 

รูปแบบ       เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง 
บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ 
ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
       1. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (Authored Book) คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียง
ขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริม
ปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
       2. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (Book Chapter) 
โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้ อ่านสามารถท าความเข้าใจใน
สาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท าให้ เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคน
จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน 
       จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ 1 เล่ม ต้องมีจ านวนอย่างน้อย 5 บท  และมีจ านวน
หน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 80 หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนังสือทั้ง 5 บท จะต้องไม่
ซ้ าซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจอยู่ใน
หนังสือเล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ และส าหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมิน
คุณภาพโดยรวมทั้งหมด 
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3.2 หนังสือ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย
คณะกรรมการของส่วนงาน ดังนี้ 
       1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
       2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
       3. การเผยแพร่เป็น E-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
      การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง  โดยจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่
อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่
ได้เช่นกัน 
      กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
การน าหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในหนังสือเพ่ือน ามาเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย มีแนวคิดและ
การน าเสนอทีช่ัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
    1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  และ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
    2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
    3.สามารถน าไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มี
ความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 
 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
      1. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์  และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
      2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รับการอ้างอิง
อย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ 
      3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับนานาชาติ 
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของบทความทางวิชาการ 

3.3 บทความทางวิชาการ 
นิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพ่ือ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทาง
วิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 
 

รูปแบบ ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ 
 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้ น ๆ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
   1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
       1.1 วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจาก
หลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
     1.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด  ได้ แก่  ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพ าะใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และProject Muse ทั้งนี้วารสารวิชาการ
นั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ  
       เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความ
วิชาการ” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 
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3.3 บทความทางวิชาการ 

ลักษณะ
คุณภาพ 
 

ระดับ B เป็นบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย 
มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
    1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
     2. สามารถน าไปอ้างอิงในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางในระดับชาติ  มีความละเอียดและ 
ความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 
 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
    1. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
    2. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ 
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ   
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กลุ่มที่ 4  
4.1 ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

(ให้ใช้ค าจ ากัดความตาม 2.11) 
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4.2 ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
(ให้ใช้ค าจ ากัดความตาม 2.8) 
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานการสอน 

 4.3 ผลงานการสอน 
นิยาม   ผลงานการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือ

สถาบันอ่ืนที่ ก.พ.อ. ก าหนด อันประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน 
วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผล) หรือนวัตกรรมการสอน อันเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาการ หรือวิชาชีพ ได้ใช้ปฏิบัติในงานประจ ามาแล้ว และเกิดผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้เรียน
มีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
ในผู้เรียนและผู้สอน ได้รับการเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์ในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง หรือมีการถ่ายทอดสู่การใช้งานจริงในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

รูปแบบ  จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนรายละเอียดเนื้อหาของ
เอกสารที่น าเสนอนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
    1. สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรือปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    2. ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล ที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการ
สอนที่เป็นนวัตกรรม หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัดเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น 
รูปแบบการสอน หรือการสอนแนวใหม่ เทคนิคสื่อการสอน เทคโนโลยีดิจิทัล งานประดิษฐ์
คิดค้นที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น 
    3. หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา แผนการสอน สื่อการเรียนรู้และวิธีการจัดการ
เรียนรู้/การสื่อการเรียนรู้ 
    4. กระบวนการในการน าไปใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริงกระบวนการพัฒนาที่น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เป้าหมาย 
    5. ผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
และก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอนโดยแสดงผลลัพธ์ของผู้เรียนทั้งรายบุคคล และ
รายกลุ่ม 
      6. เอกสารหลักฐานผลการประเมินการสอนทุกกระบวนวิชาย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา    
ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  ผลการสอนเฉลี่ยระดับดีมาก และ
ศาสตราจารย์ ผลการสอนเฉลี่ยระดับดีเด่น 
      7. เอกสารหลักฐานผลการประเมินของคณะผู้ทรงคุณ วุฒิ (peer reviewer) จาก
บุคคลภายนอก ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย ส าหรับ
รองศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและส าหรับศาสตราจารย์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
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 4.3 ผลงานการสอน 

หมายเหตุ: คุณสมบัติของผู้ที่ท าหน้าที่เป็น peer reviewer  
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น  อาจารย์ประจ า ผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่ยังคงปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ประจ าในสถาบันเดียวกับผู้ได้ รับการประเมิน 
เป็นต้น 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ใกล้เคียง โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ใน
บังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้น 
      ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์
ของผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยผลงานแต่ละชิ้นต้องมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ อย่างน้อย 2 รายการ ดังนี้ 
     (1) การน าไปใช้งานจริงโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานต้นสังกัด  ระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่ืน การขยายผลใช้งาน  เป็นต้นแบบภายในคณะ 
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
     (2) ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับการ
รับรองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น หนังสือรับรองการยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร เป็นต้น 
      (3) บทความฉบับสมบูรณ์เสนอในที่ประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพ 
ที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีทั้ งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีการ
บรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน และมีการประเมินคุณภาพ 
     (4) บทความวิชาการในหนังสือรวมบทความ หรือวารสารวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
      นอกจากนี้ ยังต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณความ
เป็นอาจารย์ โดยสรุปเป็นเอกสารที่มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
     (1) ความเป็นผู้อุทิศเวลาและผู้สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพ่ือดูแล ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์
ระหว่าง “ครู” และ “ลูกศิษย์”ไม่เพียงทางวิชาการ หรือวิชาชีพ แต่รวมถึงสัมพันธภาพที่
ก่อให้เกิดความเอ้ืออาทรระหว่างกัน น าไปสู่การปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
ของลูกศิษย์ 
    (2) ความเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยได้รับการยอมรับจากวง
วิชาการ หรือวิชาชีพ โดยต้องแสดงหลักฐานการได้รับรางวัลหรือการยกย่องจากสมาคม
วิชาการ หรือวิชาชีพ 
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 4.3 ผลงานการสอน 

การเผยแพร่ เอกสารสรุปผลการจัดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสอนที่ผ่านการใช้งานจริงมาไม่น้อย
กว่า 2 ปีการศึกษา หรือ 4 ภาคการศึกษาหรือใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 กระบวนวิชา 
โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกจาก
หลากหลายสถาบันในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ในระดับ  
มหาวิทยาลัยส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในระดับชาติส าหรับต าแหน่ง          
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 
 

 ระดับ B 
 1. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ นวัตกรรม เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีปรับจากแนวคิดเดิม 
หรือเป็นแนวคิดใหม่ 
 2. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ หรือ
สมรรถนะผู้เรียนเชิงประจักษ์ หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ และต้องมีหลักฐาน
ชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่ืนได้ การขยายผล
ใช้งานเป็นต้นแบบภายในคณะ มหาวิทยาลัย 
 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนิติบุคคลอื่น 
 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาผ่านการ
รับรองมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ 
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4.4 ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานนวัตกรรม 
(ให้ใช้ค าจ ากัดความตาม  2.12)  
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานศาสนา 

4.5 ผลงานศาสนา 
นิยาม ผลงานที่มีคุณค่า และคุณูปการต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

โดยการน าหลักการทางศาสนาที่ผ่านการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
จิตใจ และปัญญา เสริมสร้างชุมชน สังคมเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม การเมือง และ
ด้านอ่ืนๆ จนก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
     1. เป็นผลงานจากการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาสัปปายสถานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติ 
และออกแบบกระบวนปฏิบัติที่เหมาะสมกับวิถีของชีวิตและสังคมโลก จนท าให้ชุมชน และ
สังคมโลกเกิดสันติสุขในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาจิตใจ สติ ปัญญา และพฤติกรรมของประชาชน 
     2. เป็นผลงานจากการเผยแผ่ สร้างเครื่องมือการเผยแผ่ที่สมสมัยและเอ้ือต่อการเผยแผ่
หลักการทางศาสนา รวมถึงเสริมสร้างวิธีเผยแผ่ที่สามารถน าหลักธรรมค าสอนของศาสนา
ต่างๆ มาชี้น าชุมชน และสังคมเพ่ือให้เกิดสันติสุข โดยต้องเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
    3. เป็นผลงานจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบูรณาการหลักการทาง
ศาสนาออกไปท าหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมการศึกษา นวัตกรรมทาง
ศาสนา และอ่ืนๆ จนกลายเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้อง
ชี้ให้เห็นว่าได้น าไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
    4. เป็นผลงานจากการบูรณาการค าสอนทางศาสนาให้สอดรับกับศาสตร์สมัยใหม่หรือใช้
ภาษาสากลเป็นเครื่องมือในการน าเสนอหลักการทางศาสนาเพ่ือให้สามารถเข้าถึงความ
ต้องการ ของสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
    5. เป็นผลงานจากการสร้างหลักวิชาการท่ีสอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่กับหลัก
วิชาการของประเทศตะวันตก เพ่ือให้หลักการทางศาสนาเป็นองค์ความรู้ (Body of 
Knowledge) ที่สามารถน าไปเป็นกรอบในการพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนรายละเอียดเนื้อหาของ
เอกสารที่น าเสนอนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
    1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของบุคคล ชุมชนองค์กร และสังคมก่อน
ด าเนินการ 
     2. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และถอดแบบอย่างของความส าเร็จที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่จะวิจัยและพัฒนา 
     3. ศึกษาวิเคราะห์หลักศาสนาที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนา 
     4. บูรณาการหลักศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ให้เหมาะกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
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4.5 ผลงานศาสนา 

     5. สร้างรูปแบบ กระบวนการ หรือหลักสูตร 
     6. พัฒนาบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพ้ืนที่เป้าหมาย 
     7. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการพัฒนาบุคคลหรือพ้ืนที่เป้าหมาย 
     8. น าเสนอองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) 
     9. กระบวนการติดตาม รักษา และพัฒนาต่อยอดให้การพัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมายมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
     ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์
ของผลงานที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และขององค์กรและสังคมระดับชาติ ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยผลงานแต่ละชิ้นต้องมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ตามข้อ (1) - (4) อย่างน้อย 2 รายการ ดังนี้ 
    (1) หลักฐานเชิงประจักษ์ของการน าไปใช้งานจริง โดยภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในระดับชุมชน 
องค์กรและสังคม 
    (2) หลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practice)สามารถเป็น
ต้นแบบที่ดีที่น าไปศึกษาและต่อยอดได้ 
    (3) มีรูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพยนต์ หรือแถบเสียงที่มีการถอดบทเรียนแล้วน าเสนอผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 
    (4) มกีารน าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีผ่านการลงมือปฏิบัติเผยแพร่ในระดับชาติ 
      นอกจากนี้ ยังต้องเสนอเอกสารและแสดงพยานหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
      (1) มุ่งมั่น และใส่ใจต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในวิถีทางที่ถูกต้องและเหมาะสม และเป็น
แบบอย่างของนักสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ในวิถีโลกท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงไป 
      (2) ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยาที่งดงาม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแก่ผู้ อ่ืนในชุมชน และสังคม ไม่มีความด่างพร้อยในการ
ด ารงชีวิต 
     (3) มีจิตเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ มุ่งพัฒนางานจิตอาสา ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข
จากการท างาน เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ 
      (4) มีปัญญาเพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคม ใช้ปัญญาสร้างสรรค์คุณค่าต่อ
ทางชุมชน สังคม ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
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4.5 ผลงานศาสนา 

การเผยแพร่ เอกสารสรุปผลการใช้หลักศาสนาในการปฏิบัติงานที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ปีการศึกษา หรือ 4 ภาคการศึกษา หรือ 4 กระบวนวิชาโดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบันในสาขาวิชานั้น ๆ 
หรือสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อง (peer reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัยส าหรับต าแหน่ ง           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และในระดับชาติ ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 
 

ระดับ B ผลงานที่มีหลักฐานชัดเจนว่า ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
จิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในชุมชนหรือในพ้ืนที่เป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม หรือ
โครงการ 
 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่เป้าหมายระดับชาติที่เข้ามาร่วมกิจกรรมจน
สามารถน าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร 
 

ระดับ A+ ใช้ เกณฑ์ เดียวกับระดับ A และต้องก่อให้ เกิดผลกระทบทางบวกต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่เป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 
น าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร และสังคมระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ จน
กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) และเป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best Practice)  
ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษาดูงานแล้วน าไปขยายผลไปสู่การพัฒนาต่อยอดในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 
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ตัวอย่างแนบท้าย 

กรณีได้รับวุฒิเพิ่มข้ึน 

การค านวณหาระยะเวลาที่ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น 

= ระยะเวลาที่ยังขาดตามวุฒิการศึกษาเดิม (เดือน) x  

หมายเหตุ ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการค านวณจากปีเป็นเดือนก่อน 

ตัวอย่าง 

 นาย ก ได้รับวุฒิปริญญาตรี ท าการสอนเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อและได้รับวุฒิปริญญา
โทเพ่ิมขึ้น และกลับมาท าการสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาโท ดังนั้น นาย ก จะต้องท าการสอนด้วยวุฒิ
ปริญญาโทอีกก่ีปี จึงจะขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

วิธีการค านวณดังนี้ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งปริญญาตรี 6 ปี    = 72 เดือน 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งปริญญาโท 4 ปี     = 48 เดือน 

นาย ก ท าการสอนด้วยวุฒิปริญญาตรีมาแล้ว 2 ปี 6 เดือน  = 30 เดือน 

ยังขาดระยะเวลาที่ต้องท าการสอนตามวุฒิปริญญาตรี  = 72 – 30   = 42 เดือน 

ต่อมาเมื่อได้รับวุฒิปริญญาโทจะต้องท าการสอนอีก   =  42 x  = 28 เดือน 

ดังนั้น นาย ก จะต้องท าการสอนด้วยวุฒิปริญญาโทอีก  = 2 ปี 4 เดือน 

กรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

 หากจะลาศึกษาหรือหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประสงค์จะขอต าแหน่งทาง
วิชาการก็ให้เสนอขอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และต้องเป็นการขอต าแหน่งโดยวิธีปกติ
เท่านั้น 
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การเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 

ขั้นตอนการขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 
 ให้ส่วนงานพิจารณาแล้วเสนอเรื่องขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมเอกสารหลักฐานการขอเทียบ
ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. แบบค าขอ ก.พ.อ. 03 
2. หลักฐานการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3. หนังสือเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. ผลงานทางวิชาการ 
5. เอกสารการสอน 
6. ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์/ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของสถาบัน 
7. อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด (ถ้ามี)  

 


