
 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป)  

พ.ศ. 2565 

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

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการแต่งตั ้ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ พ.ศ. 256๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมวาระพิเศษ  

ครั้งที ่1/2565 เมื่อวันที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จงึออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (การขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวชิาการทั่วไป) พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี ้ให้ใช้บ ังคับกับการยื ่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตั ้งแต่   

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. 256๕ เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

แต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 256๓ 

ข้อ 4 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  

ใหใ้ช้ขอ้บังคับนีแ้ทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 

“คณะ” หมายความว่า... 
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“คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และ 7(4) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเพื ่อประเมินผลการสอน  

และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

“บุคลากร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาและลูกจา้งมหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ 6 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป 

ใหส้ภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
(1) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  

(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็น

บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  

(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น เลขานุการ 

(๔) ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

(5) หัวหน้างานที่ปฏิบัติงานตำแหน่งทางวิชาการ กองการเจา้หน้าที ่เป็น ผูช่้วยเลขานุการ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี   

หรอือาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ หรอืพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) สภามหาวิทยาลัยมีมตใิห้ถอดถอน 

(4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น 

(5) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ำคุก 

(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงไม่ว่าด้วยเหตใุด 

และยังไม่ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง  

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 

และได้แต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ ่งได้แต่งตั้งหรือได้รับเลือกให้ดำรง

ตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่ ง

เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการใหม้ีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้ 

 

ในกรณทีี.่.. 
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ในกรณีที ่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  

แต่ย ังไม่ได ้แต่งต ั ้งหรือย ังไม่ได ้เล ือกประธานกรรมการหรือกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิข ึ ้นใหม่  

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่า

จะได้แต่งตัง้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูท้รงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ใหแ้ต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผูท้รงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยประเภทผูท้รงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้ 

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ และอาจมอบอำนาจหน้าที่นั ้นได้  

โดยทำเป็นประกาศของคณะกรรมการ 

การพิจารณาแต่งตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

ใหด้ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 7 และข้อ 8 ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 9 ถึงข้อ 13 

ข้อ 7 การพิจารณาแต่งต ั ้งพน ักงานมหาว ิทยาล ัยสายว ิชาการให ้ดำรงตำแหน่ง  

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบั ติเฉพาะตำแหน่ง  

ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ 

การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคหนึ่งกระทำได้ 2 วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้ง

โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ 8 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

โดยวิธีปกติให้ดำเนินการ ดังนี้ 

(1) การแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(1.1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

ในกรณีที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรอื 

ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรอื  

ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงานที่

มหาวิทยาลัยกำหนด  

ในกรณีที่ผู้ขอเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา

ที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค 

หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งมาแล้ว  

อาจนำระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษ ในภาคการศึกษาที่สอน หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้น 

มารวมคำนวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ทำการสอน 

ในกรณีที.่.. 
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ในกรณีที่ผู ้ขอได้รับวุฒิเพิ่ม ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 

ในตำแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิ

เพิ่มขึน้รวมกัน เพื่อขอแต่งตั้งตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(1.2) ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผูข้อทีค่รอบคลุมข้อมูลที่

จำเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้

สามารถประเมินการเรียนรู ้ได้ผลถูกต้องที ่สุด  และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่คาดหวัง  

ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ผู ้ขอต้องมีชั ่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชำนาญ

ในการสอน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนที ่ใช้ในการประเมินผลการสอนที ่ผลิตขึ ้นตาม 

ภาระงานสอน สำหรับกรณีที่ผู ้ขอได้ทำการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู ้สอนร่วมกันหลายคน 

จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน 

แล้วแต่กรณีซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่กำหนดในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย หรอืผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(1.3) ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย  

 กลุ่มที่ ๑ งานวิจัย 

 กลุ่มที่ ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
(๑)   ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

(๒)    ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

(๓) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
(๔) กรณีศึกษา (case study) 

(๕) งานแปล 

(๖) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ
ในลักษณะเดียวกัน 

(๗) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศลิปะ 
(9) สิทธิบัตร 

(๑๐) ซอฟแวร์ 

(๑1) ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
(๑2) ผลงานนวัตกรรม 

กลุ่มที่ 3 (1)... 
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 กลุ่มที่ ๓ (๑)  ตำรา 

(๒)  หนังสือ 

(๓)  บทความทางวิชาการ 
(๑.๔) การขอตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วย

ผลงานที่มคีุณภาพระดับ B และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) งานวิจัย ๒ เรื่อง หรอื  
(๒) งานวิจัย ๑ เรื ่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื ่น  ๑ 

รายการ หรอื 

(๓) งานวิจัย ๑ เรื่อง และตำราหรอืหนังสือ ๑ เล่ม  
โดยที ่งานวิจัยตาม (๑) - (๓) อย่างน้อย ๑ เรื ่อง ผู ้ขอต้องเป็น

ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ทั้งนี้ ตามลักษณะ

การมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 
สำหร ับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการสาขาว ิชา 

ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผูข้ออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมิน

ให้มีคุณภาพระดับ B หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ A แทนงานวิจัย
ตาม (๒) - (๓) ได้ โดยที่ผลงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)  

ทั้งนี ้ตามลักษณะการมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

การนำงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทำเป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงาน 

ทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทำการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติม

ขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณา
เฉพาะผลการศกึษาหรอืวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านัน้ 

ทั ้งน ี ้ ผลงานทางวิชาการท ุกประเภทต้องได้ร ับการเผยแพร่   

ตามหลักเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก

หลากหลายสถาบัน 

(1.๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนด
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็น 

ผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) 
ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) ไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ รวมถึงไม่คัดลอก

ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ   

(2) ตอ้งอ้างถึง... 
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(๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงาน 

ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า  

(๓) ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของผูอ้ื่นหรอืสิทธิมนุษยชน  

 (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศกึษาโดยใช้หลักวิชาการ 

เป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย  
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง

ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวชิาการ 

(๕) ต้องนำผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย 

(๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัย 

ในคนหรือสัตว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  

ของสถาบัน ที่มกีารดำเนินการ 

(2) การแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  

(2.1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ขอต้องดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

(2.2) ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล

ที่จำเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
สามารถประเมินการเรียนรู ้ได้ผลถูกต้องที ่สุด  และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่คาดหวัง  

ในระดับรองศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ผู ้ขอต้องมีชั ่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  และต้องมี 

ความชำนาญพิเศษในการสอน จะต้องเสนอเอกสารคำสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน สำหรับกรณี 

ที่ผู้ขอได้ทำการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน  จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู ้ขอเป็นผู ้สอน แล้วแต่กรณีซึ่งรวมกันได้ 

ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการอ้างอิงแหล่งที่มา

และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับ 

ของสภามหาวิทยาลัย หรอืผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 (2.3) ผลงานทางวิชาการ ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๓ วิธี ดังนี ้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 

ระดับ B และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

 
 

(1) งานวิจัย... 
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(๑) งานวิจัย ๒ เรื่อง หรอื 

(๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

๑ รายการ  
และ  

(๓) ตำรา หรอื หนังสือ ๑ เล่ม 
โดยที่งานวิจัยตาม (๑) - (๒) ตอ้งได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาต ิหรอืระดับชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผูข้อต้องเป็นผู้ประพันธ์

อ ันด ับแรก (first author) หรือผ ู ้ประพันธ ์บรรณกิจ (corresponding author) และตำราหร ือหน ังสือ  

อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วม 

ในผลงานทางวิชาการ 

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 

และมีปริมาณ ดังต่อไปนี ้ 

(๑) งานวิจ ัย อย่างน้อย ๓ เร ื ่อง มีค ุณภาพระดับ  A  

อย่างน้อย ๒ เรื่อง และมีคุณภาพระดับ B อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรอื 

(๒) งานวิจ ัย อย่างน้อย ๒ เร ื ่อง มีค ุณภาพระดับ  A  

และผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย ๑ เรื่อง มีคุณภาพระดับ B   

โดยที่งานวิจัยตาม (๑) - (๒) ตอ้งได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A  

ผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก  (first author) หรือผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)  

ทั้งนี ้ตามลักษณะการมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

สำหร ับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการสาขาว ิชา 

ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิธีที่ ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ตำราหรือหนังสือ อย่างน้อย ๒ เล่ม  

ที ่ม ีค ุณภาพระดับ A ซึ ่งผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก  (first author) และอย่างน้อย ๑ เล่ม  

ที ่มีคุณภาพระดับ B แทนผลงานตาม (๑) - (๒) ได้ ทั ้งนี ้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน 

ทางวิชาการ 

การนำงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

เพื ่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื ่อสำเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงาน 

ทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทำการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติม

ขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณา

เฉพาะผลการศกึษาหรอืวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านัน้ 

 

ผลงานทางวิชาการ... 
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ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ 

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับ 

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่

ได้รับการแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และนำมาใช้ได้ไม่เกินจำนวน ๑ ใน ๓ ของผลงาน

ที ่นำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่ง โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที ่ได้รับ  

การแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นัน้ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  

ในกรณีที่ผู ้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นผลงาน 

รับใช้ท ้องถิ ่นและสังคม ที ่ม ีเนื ้อหาสาระและรูปแบบที ่เป็นเรื ่องเดียวกัน แต่ดำเนินการคนละพื ้นที่   

หากเป็นการดำเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพื้นที่จากพื้นที่เดียวไปสู่หลายพื้นที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น 

โดยมีตัวแปรที ่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอด  

ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกันและซ้ำซ้อนกัน ผู ้ขออาจสามารถนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ 

โดยอนุโลม 

วิธีที่ ๓ สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา 

ทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ผูข้อต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร 

ที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือเป็น
ผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) 

อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อา้งองิตนเอง และ 
(๓)  มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 

(๔)  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุน

จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด อย่างน้อย ๕ โครงการ (life-time) 
สำหร ับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการสาขาว ิชา 

ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

 

(1) งานวิจัย... 
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(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๕ เรื ่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร 

ที ่อย ู ่ ในฐานข้อมูล  Scopus หลังจากที ่ได ้ร ับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์   

โดยอย่างน้อย ๓ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(corresponding author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) 

อย่างน้อย ๑๕๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อา้งองิตนเอง และ 
(๓) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๔ และ 

(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุน

จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด อย่างน้อย ๕ โครงการ (life-time) 
ทั้งนี ้หากคณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1.๕) และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว 

ใหน้ำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่

ประเมินผลงานทางวชิาการ 

(2.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ต้องคำนึงถึงจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1.๕) 

(3) การแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  

(3.1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ขอต้องดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

(3.2) ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ 

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

(3.3) ผลงานทางวิชาการ ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๓ วิธี ดังนี ้

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 

ระดับ A และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้ 

(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๕ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรอื 

(๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื่นที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมกันทั้งหมด  

อย่างน้อย ๕ เรื่อง 

และ 

(๓) ตำรา หรอื หนังสือ อย่างน้อย ๑ เล่ม  

โดยที่ผลงาน... 
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โดยที ่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื ่อง ผู ้ขอต้องเป็น

ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และตำราหรือหนังสือ 

อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วม 

ในผลงานทางวชิาการ 

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ  

และมีปริมาณ ดังต่อไปนี ้

(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๕ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่มีคุณภาพระดับ A+  

อย่างน้อย ๒ เรื่อง และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๓ เรื่อง หรอื  

(๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื่นที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมกันทั้งหมด  

อย่างน้อย ๕ เรื่อง โดยที่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+ และอีกอย่างน้อย 

๓ เรื่อง มีคุณภาพระดับ A หรอื 

(๓) งานวิจัย อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่มคีุณภาพระดับ A  

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่มคีุณภาพระดับ A+ 

และอย่างน้อย ๑ เร ื ่อง ที ่ม ีค ุณภาพระดับ A ผู ้ขอต้องเป ็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก  (first author)  

หรอืผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) สำหรับผลงานตาม (๓) อย่างน้อย ๖ เรื่อง ที่มคีุณภาพ

ระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

ทั้งนี ้ตามลักษณะการมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

สำหร ับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการสาขาว ิชา 

ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ดังนี ้ 

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 

ระดับ A และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้  

(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๒ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรอืระดับชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรอื  

(๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื่น รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๒ เรื่อง  

และ 

(๓) ตำรา หรอื หนังสือ อย่างน้อย ๒ เล่ม  

โดยที่ผลงาน... 
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โดยที ่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื ่อง ผู ้ขอต้องเป็น

ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และตำราหรือหนังสือ 

อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วม 

ในผลงานทางวชิาการ 

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ  

ระดับ A+ และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้  

(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๓ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรอืระดับชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรอื 

(๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื่น รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๓ เรื่อง หรอื  

(๓) ตำรา หรอื หนังสือ อย่างน้อย ๓ เล่ม  

โดยที ่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๓ เรื ่อง ผู ้ขอต้องเป็น

ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) สำหรับตำราหรือ

หนังสือ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน 

ทางวิชาการ 

การนำงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงาน 

ทางวิชาการ ตามข้อนี้ จะกระทำมิได้เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทำการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติม

ขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณา

เฉพาะผลการศึกษาหรอืวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านัน้  

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับ

การแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และนำมาใช้ได้ไม่เกินจำนวน ๑ ใน ๓ ของผลงานที่นำมา

เสนอขอกำหนดตำแหน่ง โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการแต่งตั ้ง 

ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวนอย่างน้อย ๒ เรื่องดว้ย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นัน้ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

 

ในกรณี... 
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ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นผลงาน

รับใช้ท้องถิ่นและสังคมที่มีเนื ้อหาสาระและรูปแบบที่เป็นเรื ่องเดียวกัน แต่ดำเนินการคนละพื้นที่  

หากเป็นการดำเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพื้นที่จากพื้นที่เดียวไปสู่หลายพื้นที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น 

โดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอด  

ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกันและซ้ำซ้อนกัน ผู้ขออาจสามารถนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้

โดยอนุโลม 

วิธีที่ ๓ สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา 

ทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ผูข้อต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร 

ที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ 

(corresponding author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) 

อย่างน้อย ๑,๐๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อา้งองิตนเอง และ 

(๓) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่นอ้ยกว่า ๑๘ และ 

(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุน

จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด อย่างน้อย ๑๐ โครงการ (life-time)  

สำหร ับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการสาขาว ิชา 

ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร 

ที ่อยู ่ในฐานข้อมูล Scopus หลังจากที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์   

โดยผูข้อต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรอืเป็นผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) 

ซึ่งไม่นับงานวิจัยที่อา้งองิตนเอง ดังต่อไปนี ้

ก) สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ  

ข) สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย ๒๐๐ รายการ 

และ 

(๓) มคี่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 

(4) เป็นหัวหน้า... 
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(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุน

จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด อย่างน้อย ๑๐ โครงการ (life-time) 

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1.5) และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว 

ใหน้ำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่

ประเมินผลงานทางวิชาการ 
(3.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนด 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ต้องเป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที ่กำหนดไว้  

ในข้อ 8 (1.5)  

ข้อ 9 วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหด้ำรงตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติใหด้ำเนนิการ ดังนี้ 

(1) การแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  
(1.1) ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ 

ตามแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการที ่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมด้วยผลงาน 
ทางวิชาการ  

(1.2) ใหค้ณะกรรมการ ประเมินผลการสอน โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม  

(1.3) ให้คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้น  ๆซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี ้

(๑) ประธานกรรมการ ซึ ่งต้องแต่งตั ้งจากกรรมการพิจารณา 
ตำแหน่งทางวิชาการ  

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามถึงหา้คน  
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น เลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื ่อผู ้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  
หรือที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอ โดยต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เสนอขอ และกำหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื ่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
โดยมีกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น ้อยกว่าก ึ ่งหนึ ่งของจำนวกรรมการทั ้งหมด และให้ 
การดำเนินการ อยู่ในช้ันความลับทุกขั้นตอน  

ในกรณีที ่ผู ้ขอเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ ่นและสังคม สภามหาวิทยาลัย 
อาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ทำหน้าที่เป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มเติมได้ไม่เกินสองคน 

ในกรณี... 
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ในกรณีที ่มีเหตุผลหรือความจำเป็นต้องแต่งตั ้งผู ้ทรงคุณวุฒิที ่เคยเป็น
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ให้แต่งตั ้งได้ไม่เกิน ๑ คน และแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจำเป็น  
ให ้ก.พ.อ. ทราบ เมื่อรายงานผลการแต่งตั้งบุคคลใหด้ำรงตำแหน่ง หรอืเสนอขอให้นำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของ ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป 

ในกรณีที ่มีเหตุผลหรือความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั ้ง 

ผูท้รงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูท้รงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ ใหข้อความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

เป็นราย ๆ ไป 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  

เรื ่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  

และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง

ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื ่อทำหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงาน 

ทางวิชาการของผู ้ขอกำหนดตำแหน่งอยู ่ในเกณฑ์หรือไม่อยู ่ในเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนดนั้น  

ให้ยกเว้นการประชุม โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมนิผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

(1.4) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ตามข้อ 9 (1.3) แล้ว ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินให้ผ่าน ให้อธิการบดี  

ออกคำสั่งแต่งตั้ง และในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินไม่ผ่าน ให้อธิการบดีแจ้งผล  

การประเมนิให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทราบ 

คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของตำแหน่ง

ทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผูข้อด้วย 

(1.5) วันที่แต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

(1.5.1) กรณีที่คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

ตั้งแต่วันที่กองการเจ้าหนา้ที่รับเรื่อง ใหแ้ต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจา้หน้าที่ได้รับเรื่อง 

(1.5.2) กรณี... 
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(1.5.2) กรณีที่มกีารปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (ยกเว้นผลงานวิจัย

และบทความทางวิชาการจะนำมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้) ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อน

วันทีก่องการเจา้หนา้ทีไ่ด้รับผลงานทางวชิาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ 

(1.5.3) กรณีที ่ม ีการส่งผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็น 

แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐานความเป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการเพิ่มเติม ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อน 

วันทีก่องการเจ้าหน้าที่ได้รับผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐาน

ความเป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการเพิ่มเติมนั้น ๆ 

(1.5.4) กรณีผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่มีหนังสือ 

จากบรรณาธ ิการวารสารทางวิชาการร ับรองว ่าจะเผยแพร่ให ้ได ้เม ื ่อใด ในวารสารฉบับใด  

และกองการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อน หากผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการเรื่องนั้น

ได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที ่กำหนด ให้แต่งตั ้งได้ไม่ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าผลงานนั้น 

ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรอืวันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับผลงาน 

ฉบับเผยแพร่แลว้ 

(1.5.5) กรณีผู ้ขอร ับการพิจารณาแต่งต ั ้งให้ ดำรงตำแหน่ง 

ทางวิชาการยื่นเรื่องเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และต่อมาได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา 

ฝึกอบรม หรือประเภทอื่น ๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) หากได้รับการพิจารณาว่า

คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการอยู่ ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข  

จะแตง่ตั้งใหด้ำรงตำแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่อง และไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ลา 

ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือส่งผลงาน

เพิ่มเติมในระหว่างการลา จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่ผูข้อฯ กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 
(1.5.6) กรณีผู ้ขอรับการพิจารณาแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการยื่นเรื่องเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและกองการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อน

วันที่เกษียณอายุงาน ลาออก โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น หรือถึงแก่กรรม หากบุคคลนั้นได้รับ 
การพิจารณาว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพของผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 

ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่อง หรือได้รับ

ผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ หรือได้รับผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม หรือได้รับผลงานวิจัย
หรือบทความทางวิชาการฉบับเผยแพร่แล้วแต่กรณี  ทั ้งนี ้ ว ันที ่แต่งตั ้งดังกล่าวต้องเป็นวันที่ 

ผูน้ั้นยังมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

(๒) การแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 
(๒.๑) ให้นำความในข้อ 9 (๑.๑) และ 9 (๑.๓) มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง 

ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมิน  

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

(2.2) เมื่อคณะ... 
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(๒.๒) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแล้ว 

ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต/ิไม่อนุมัติ  

(๒.๓) เม ื ่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุม ัต ิแล ้ว  ให้เสนอ ก.พ.อ.  

ให้ความเห็น เพื่อเสนอรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

(2.4) ให้นำความในข้อ 9 (1.5) มาใช้บังคับกับวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการ ข้อนี้โดยอนุโลม 

ข้อ 10 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

โดยวิธีพิเศษ 

มหาว ิทยาล ัยอาจเสนอแต่งต ั ้งผ ู ้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์   

หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

กำหนดตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 

ในตำแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กำหนดให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  หรือการเสนอแต่งตั ้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู ้นั ้นมิได้ดำรงตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจาก

สาขาวิชาที่ดำรงตำแหน่งอยู่  

การแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) การแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  

ให ้เสนอผลงานทางว ิชาการและให ้ดำเน ินการตามว ิธ ีการเช ่นเด ียวกับ  

การแต่งตัง้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแ้ต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน

อย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ 

อยู่ในระดับ B 

(๒) การแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  

ให้เสนอผลงานทางวิชาการได ้เฉพาะว ิธ ีท ี่  ๑ เท ่านั ้น และให้ดำเนินการ  

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้ง

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงาน 

ทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A 

 

 

(3) การแต่งตัง้... 
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(๓) การแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  

ให้เสนอผลงานทางวิชาการได ้เฉพาะว ิธ ีท ี่  ๑ เท ่านั ้น และให้ดำเนินการ 

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้ง 

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที ่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี ้  

ผลงานทางวชิาการตอ้งมคีุณภาพอยู่ในระดับ A+ 

ข้อ 11 แบบคำขอฯ (แบบ มพ.ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่งตั้งฯ (แบบ มพ.ก.พ.อ. ๐๔)  

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  แนวทางในการประเมินผลการสอน 

ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ คำจำกัดความ 

ของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 12 ในกรณีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับ

ตำแหน่งเดียวกันหรือระดับที่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ได้เคยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนำ

ผลงานทางวชิาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ผู้ขอจะต้องดำเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย 

มีมติกำหนดหรือไม่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ทั ้งนี ้ ไม่ว ่าโดยผู ้ขอคนเดิมหรือผู ้ขอคนใหม่   

ให้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณา

มาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก  เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  

เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่น  

ที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผล 

ทางวิชาการโดยชัดแจง้ดว้ย  

ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่า
ผลงานนั้นได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย  หรือในกรณีผลงานรับใช้ท้องถิ่น 

และสังคมหากพิสูจน์ภายหลังได้ว่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด  

หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เก ิด  
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ระดับจังหวัด หรอืประเทศ ผูข้อสามารถนำผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอ

ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่ได้ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะต้องพิจารณาผลงาน

ทางวิชาการนัน้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
ข้อ 13 ในกรณีที ่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู ่ในเกณฑ์  

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย และสามารถ

เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอ
ทบทวนดังกล่าว แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ  

ภายใต้บังคับ... 
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ภายใต้บังคับข้อ ๘ (๑.๔) เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณา เมื ่อคณะกรรมการมีความเห็นประการใด 

ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินจิฉัย และให้คำวนิิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการดำเนนิการ ดังนี้  

(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง  

(1.1) ในกรณีที่เห็นว่าคำชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ  จะมีมติไม่รับ
พิจารณาก็ได้ 

(1.2) ในกรณีที่เห็นว่าคำชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรับไว้พิจารณา 

โดยมอบคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคำชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น 

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 

(2.1) ในกรณีที่เห็นว่าคำชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี ้แจง   

ข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผลเพิ่มเตมิจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 

(2.2) ในกรณีที่เห็นว่าคำชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผล

เพิ่มเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม จากที่แต่งตั้งไว้เดิมจำนวนสองถึงสามคน

เพื่อพิจารณาคำชี้แจง ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ชุดเดิมทำหน้าที่เป็นประธาน ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสำหรับการทบทวน 

ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มน้ันดว้ย 

ข้อ 15 สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะคำชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ  

ที่ยื่นไว้เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั ้น ทั้งนี้ หากผู้ขอ 

มีผลงานทางวิชาการใหม่เพิ่มเติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องดำเนินการเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่าวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิม

เป็นวันเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 

ภายใต้บังคับข้อ ๘ (๑.๔) กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามข้อนี้ให้สภามหาวิทยาลัย 
เป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้คำวนิิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

ข้อ 16 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ  

ผู้ขอกำหนดตำแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้อง  
กับผลงานทางวิชาการและเป็นผูท้ี่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง 

ทางวิชาการ ดังต่อไปนี ้

 

(1) กรณีที่... 



- ๑๙ - 

 

(๑) กรณีที ่ตรวจพบว่าผู ้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ 

มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มี 

อยู่จริง (fabrication) บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) หรือนำผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
ไปใช้ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง  หรือนำผลงาน

ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ  

จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี ้ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่า
เป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื ่นหรือสิทธิมนุษยชน  เพื่อก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่ผู ้อื ่น และกระทำการใด ๆ ที่เบี ่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน 

ตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการในครั ้งนั้น 
และดำเน ินการทางว ิน ัยตามข ้อเท ็จจร ิงและความร ้ายแรงแห่งการกระทำผ ิดเป ็นกรณี ๆ  ไป  

และห้ามผู้กระทำผิดนั้นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสิบปี  

นับตั้งแต่วันทีส่ภามหาวิทยาลัยมีมต ิ 
(๒) กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลัง

ตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที ่ใช้ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการครั ้งนั ้น   

เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง ( fabrication) บิดเบือน

ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) หรือนำเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง 

หรือนำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  ในลักษณะที่

จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิง

ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชนเพื่อก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่ผู ้อื ่นและกระทำการใด ๆ ที่เบี ่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน 

ตามความเป็นจรงิ ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 

สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพื่อนำความ 

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริง 

และความร้ายแรงแห่งการกระทำผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระทำผิดนั้นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ 

มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั ้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน  

หรอืนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี 

ข้อ 17 ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา  

มีอำนาจออกประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่ เก ี ่ยวข ้องเพิ ่มเต ิม โดยความเห็นชอบ  

ของคณะกรรมการ 

ข้อ 18 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ 

หรอืการปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้ใหอ้ธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด การตีความและการวินิจฉัย

ของอธิการบดีใหถ้ือเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล... 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ 19 การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติเพื ่อขอกำหนดตำแหน่ง 

ทางวิชาการซึ่งได้เผยแพร่ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ตามประกาศ ก.พ.อ.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 

สามารถใช้ผลงานทางวิชาการซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม 2 

และตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถใช้ผลงานทางวิชาการ

ซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1 ได้โดยอนุโลม 

ข้อ 20 ในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. 256๑ รายใดที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนทีข่้อบังคับนีม้ีผลใช้บังคับให้ดำเนินการ

ตามข้อบังคับดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ  

ข้อ 21 ในกรณีที่ผู ้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา   

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. 256๓ รายใดที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ดำเนินการ

ตามข้อบังคับดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ ในการนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

ให้นำเกณฑ์ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการตามข้อบังคับนี้มาใช้กับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 

ใหด้ำรงตำแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม 

ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖ (2) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่

อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวิชาการขึน้ใหม่ตามข้อบังคับนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อ 23 อาจนำ... 



  



 มพ.ก.พ.อ. ๐๓ 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 
ว่าด้วย คณุสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑. แบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป 

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวตัสิว่นตวัและผลงานทางวชิาการ 

เพือ่ขอด ารงต าแหน่ง............................................ 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

โดยวธิ.ี......................... 
ในสาขาวชิา ...........(รหสั)..........อนุสาขาวชิา...........(รหสั)............. 

(เชีย่วชาญ........................................................) 
ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 

สงักดัหลกัสตูร....................................สาขาวชิา........................... 
คณะ..................................มหาวทิยาลยัพะเยา........................................ 

-------------------------------- 
 
๑.  ประวตัสิว่นตวั 
     ๑.๑ วนั.......... เดอืน......... ปีเกดิ…………… 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคุณวุฒสิูงสุด
ตามล าดบั และกรณีส าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรื่อง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่ าเป็นสว่นของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
 



 
 

๒. ประวตักิารปฏบิตังิาน 
     ๒.๑ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง...................................................... รบัเงนิเดอืน........................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์เมื่อวนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา................. 
            เมื่อวนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวิชา.................... 
            เมื่อวนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 

 (ในกรณีทีเ่คยบรรจุเขา้รบัราชการในต าแหน่งอื่น หรอืเคยด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ า/อาจารยพ์เิศษ
ในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต าแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ารงต าแหน่งนัน้ดว้ย 

           อายุราชการ ...... ปี ........ เดอืน   

๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 

๒.๕.๓ 
๒.๕.๔ 
๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกย่อง 
ระดบันานาชาต ิอื่น ๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 
 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
๒.๖.๔ 
๒.๖.๕ 

 
๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรื่องทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) และ 
แหล่งทุน ในระหว่างปีทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 



 
 

     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สีว่นรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  งานวจิยั  
          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................  
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.....) 

 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.....) 

 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.....) 
 
 
 
 



 
 

๔.๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิัตร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 
           

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 
           

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 ๔.๑.๓  ต ารา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 
 
 
       



 
 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 
           

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 
 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ 
อนัประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพมิพ ์จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเ่ผยแพร่ในวารสาร
ทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบงัคบันี้ พร้อมทัง้ระบุ จ านวนครัง้ที่ถูกอ้างองิ 
(citation) และ Journal impact factor 

 ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่า  
ท าในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผู้ขอ ผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก (first author) และผู้ประพนัธ์
บรรณกจิ (corresponding author) เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ งานวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 

 



 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 



 
 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 
 ๔.๒.๓ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........)         

๔.๒.๔ เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๔.๑  งานวจิยั 

๑) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  



 
 

๒) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

  ๔.๒.๔.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน...........เรื่อง            
ไดร้บัการอา้งองิ..............รายการ พรอ้มทัง้สง่เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอา้งองิ                 
ในฐานขอ้มลู Scopus 

  ๔.๒.๔.๓ ผูข้อ มคี่า life-time h-index (Scopus) ……………………. 

             ๔.๒.๔.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (life-time) พรอ้มทัง้สง่เอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
   ๑) โครงการวจิยั เรื่อง...................................................................................... 
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 
       ๒) โครงการวจิยั เรื่อง...................................................................................... 
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 

๓) โครงการวจิยั เรื่อง...................................................................................... 
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ 
อนัประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพมิพ ์จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเ่ผยแพร่ในวารสาร
ทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบงัคบันี้ พร้อมทัง้ระบุ จ านวนครัง้ที่ถูกอ้างองิ 
(citation) และ Journal impact factor 

 ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่า  
ท าในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผู้ขอ ผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก ( first author) และผู้ประพนัธ์
บรรณกจิ (corresponding author) เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 



 
 

     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย์  
 ๔.๓.๑ งานวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 

 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........)    

       

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 
           

๔.๓.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 

 

 



 
 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........)    

        

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 
           

 ๔.๓.๓ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 

 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 

 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 
           



 
 

 ๔.๓.๔ เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๔.๑  งานวจิยั 

๑) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๒) งานวจิยั เรื่อง.............................................................................................    
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

  ๔.๓.๔.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน.............เรื่อง            
ไดร้บัการอา้งองิ....................รายการ พรอ้มทัง้สง่เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอา้งองิ                 
ในฐานขอ้มลู Scopus 

  ๔.๓.๔.๓ ผูข้อ มคี่า life-time h-index (Scopus) ……………………. 

             ๔.๓.๔.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (life-time) พรอ้มทัง้สง่เอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
   ๑) โครงการวจิยั เรื่อง......................................................................................  
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 
       ๒) โครงการวจิยั เรื่อง......................................................................................  
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 
   ๓) โครงการวจิยั เรื่อง......................................................................................  
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 



 
 

ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ 
อนัประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเ่ผยแพร่ในวารสาร
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยู่ในฐานขอ้มลูใด โดยระบุบทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมี
สว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบท้ายขอ้บงัคบัน้ี พรอ้มทัง้ระบุ จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ 
(citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนร่วมหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้่วมงานทุกคนว่าท าในสว่นไหน 
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 

                ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

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

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

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผู้บงัคบับญัชา 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...................................... 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

ในสาขาวชิา ...........(รหสั)..........อนุสาขาวชิา...........(รหสั)............. 
โดยวธิ.ี............................................. 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สงักดัหลกัสตูร....................................สาขาวชิา........................... 

คณะ.................................มหาวทิยาลยัพะเยา........................................ 
-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย/์
ศาสตราจารย)์..  แลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไม่ครบถว้น)...  
 
 
 
 

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเท่า.. 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเหน็ผู้บงัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ...(เขา้ข่าย/ ไม่เขา้ข่าย)...  ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ... (ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์... 
 
 
 
 

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

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

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

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 



 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

 คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่......./..........เมื่อวนัที่.........
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประเมิน 
ผลการสอนรหสัวิชา..........................รายวิชา......................................ของ นาย/นาง/นางสาว
....................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวาม ....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ).... 
ในการสอน มคีุณภาพ….(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภามหาวทิยาลยัพะเยาก าหนด              

 

 

 

       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๔ แบบสรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา..............................................ในการประชุมครัง้ที.่......../............. 
เมื่อวนัที.่....................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว........................ 
ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์...ในสาขาวชิา...........
แลว้เหน็ว่า 
  ๑) งานวจิยั.........เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยัก าหนด........เรื่อง 
ไดแ้ก่ 
   ๑.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
   ๑.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั....................... 
 
  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) ............รายการ  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่.. 
ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
   ๒.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
 
  ๓) ต ารา/หนงัสอื...........เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยัก าหนด
.........เล่ม ไดแ้ก่ 
   ๓.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
   ๓.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
 
  ๔) บทความทางวชิาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยั
ก าหนด......... เรื่อง ไดแ้ก่ 
   ๔.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
   ๔.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
 
 



 
 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                
อนัประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ใน     
วารสารทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด พร้อมทัง้ระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบันี้ 
 

 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร  
ผลท่ีได้รบั การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพือ่ท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

            วนัที.่......เดอืน...................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัพะเยา 
ในการประชุมครัง้ที่............เมื่อวนัที่..........................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ          
นาย/นาง/นางสาว................................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ท าหน้าทีป่ระเมนิผลงาน
ทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการ             
ในลกัษณะอื่น/ต ารา/หนังสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่).. ในเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยัก าหนด 
และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยัก าหนด 

ข. กรณีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัพะเยา ว่าดว้ย คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และวธิกีารแต่งตัง้ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย ์(การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการทัว่ไป) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวธิทีี ่๓ ของคณะกรรมการ
พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัพะเยา ในการประชุมครัง้ที.่........เมื่อวนัที.่..................พจิารณาผลงาน
ทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว .................. แลว้เหน็ว่าผูข้อเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ
ตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยั ก าหนด และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยัก าหนด ดงันี้ 
  ๑. งานวจิยั.............เรื่อง (อยู่/ ไม่อยู่)...ในเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยัก าหนด.............เรื่อง ไดแ้ก่ 

๑) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๒) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  



 
 

  ๒. งานวิจยัที่ได้รบัการอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับอ้างอิงทางวิชาการ   
ประกอบดว้ย งานวจิยั จ านวน.........เรื่อง ไดร้บัการอา้งองิ........... ....รายการ พจิารณา (อยู่/ ไม่อยู่)......
ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

  ๓. ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) เท่ากบั......................พจิารณา (อยู่/ ไม่อยู่)..
ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

  ๔. โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (principal investigator) ไดร้บัทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบนั...................โครงการ (life-time) พจิารณา (อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยั
ก าหนด 
  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                
อนัประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ใน     
วารสารทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด พร้อมทัง้ระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบันี้ 
 

จงึเหน็...(สมควร/ ไม่สมควร)...ใหก้ าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.............................
เป็นต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์... ในสาขาวชิา...............................
ไดต้ัง้แต่วนัที.่.......................................ซึ่งเป็นวนัทีส่ภามหาวทิยาลยั...(ได้รบัเรื่อง/ ไดร้บัผลงานฉบบั
ปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อื่น ๆ ระบุ...) และให้น าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวทิยาลยัพะเยาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
           วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๕ มติสภามหาวิทยาลยั    
 

  สภามหาวทิยาลยัพะเยา.....................ในการประชุมครัง้ที.่.../..... เมื่อวนัที่................ 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไม่อนุมตั)ิ.... 

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว............................ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์ ในสาขาวชิา...................................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่........................
ซึง่เป็นวนัทีส่ภามหาวทิยาลยั...(ไดร้บัเรื่อง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรุงสมบูรณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพ ์        
เผยแพร่/อื่น ๆ ระบุ......) 

๒. ส าหรบัต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์ ใหอ้ธกิารบดอีอกค าสัง่
แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑   

ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรี              
เพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้                      
นาย/นาง/นางสาว..................….….… ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา ............................... 
ได้ตัง้แต่วนัที่..........................ซึ่งเป็นวนัที่สภามหาวทิยาลยั...(ได้รบัเรื่อง/ ได้รบัผลงานฉบบัปรบัปรุง
สมบูรณ์/ ได้รบัผลงานฉบบัตีพมิพ์เผยแพร่/ อื่น ๆ ระบุ......) พร้อมส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ แบบค าขอ 
(แบบ มพ.ก.พ.อ. ๐๓) ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

 
 
 

    ลงชื่อ......................................................... 
              (...................................................) 
              ต าแหน่ง  นายกสภามหาวทิยาลยัพะเยา / เลขานุการสภามหาวทิยาลยัพะเยา 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 มพ.ก.พ.อ. ๐๔ 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 
ว่าด้วย คณุสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

แบบเสนอแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไปโดยผู้บงัคบับญัชา 

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวตัสิว่นตวัและผลงานทางวชิาการ 

เพือ่ขอด ารงต าแหน่ง............................................ 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

โดยวธิ.ี......................... 
ในสาขาวชิา ...........(รหสั)..........อนุสาขาวชิา...........(รหสั)............. 

(เชีย่วชาญ........................................................) 
ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 

สงักดัหลกัสตูร....................................สาขาวชิา........................... 
คณะ..................................มหาวทิยาลยัพะเยา........................................ 

-------------------------------- 
 
๑.  ประวตัสิว่นตวั 
     ๑.๑ วนั.......... เดอืน......... ปีเกดิ…………… 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคุณวุฒสิูงสุด
ตามล าดบั และกรณีส าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรื่อง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่ าเป็นสว่นของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
 



 
 

๒. ประวตักิารปฏบิตังิาน 
     ๒.๑ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง...................................................... รบัเงนิเดอืน........................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์เมื่อวนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา................. 
            เมื่อวนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา.................... 
            เมื่อวนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 

 (ในกรณีทีเ่คยบรรจุเขา้รบัราชการในต าแหน่งอื่น หรอืเคยด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ า/อาจารยพ์เิศษ
ในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต าแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ารงต าแหน่งนัน้ดว้ย 

           อายุราชการ ...... ปี ........ เดอืน   

๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 

๒.๕.๓ 
๒.๕.๔ 
๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกย่อง 
ระดบันานาชาต ิอื่น ๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 
 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
๒.๖.๔ 
๒.๖.๕ 

 
๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรื่องทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) และ 
แหล่งทุน ในระหว่างปีทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 



 
 

     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สีว่นรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
 ๔.๑.๑  งานวจิยั  
          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................  
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั........) 

       

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 
 
 
 



 
 

๔.๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 ๔.๑.๓  ต ารา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 

 



 
 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 
 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ 
อนัประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเ่ผยแพร่ในวารสาร
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยู่ในฐานขอ้มลูใด โดยระบุบทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมี
สว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบัน้ี พรอ้มทัง้ระบุ จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ 
(citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนร่วมหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้่วมงานทุกคนว่าท าในสว่นไหน 
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ งานวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 

 



 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 



 
 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 
 ๔.๒.๓ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 
           

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

๔.๒.๔ เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๔.๑  งานวจิยั 

๑) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  



 
 

๒) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

  ๔.๒.๔.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน...........เรื่อง            
ไดร้บัการอา้งองิ..............รายการ พรอ้มทัง้สง่เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอา้งองิ                 
ในฐานขอ้มลู Scopus 

  ๔.๒.๔.๓ ผูข้อ มคี่า life-time h-index (Scopus) ……………………. 

             ๔.๒.๔.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (life-time) พรอ้มทัง้สง่เอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
   ๑) โครงการวจิยั เรื่อง...................................................................................... 
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 
       ๒) โครงการวจิยั เรื่อง...................................................................................... 
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 

๓) โครงการวจิยั เรื่อง...................................................................................... 
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                
อนัประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพมิพ ์จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเ่ผยแพร่ในวารสาร
ทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบงัคบันี้ พร้อมทัง้ระบุ จ านวนครัง้ที่ถูกอ้างองิ 
(citation) และ Journal impact factor 

 ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่องผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก ( first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(corresponding author) เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 



 
 

     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย์  
 ๔.๓.๑ งานวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 

 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

๔.๓.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิัตร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 



 
 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 ๔.๓.๓ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 
 



 
 

 ๔.๓.๔ เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๔.๑  งานวจิยั 

๑) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๒) งานวจิยั เรื่อง.............................................................................................    
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

  ๔.๓.๔.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน.............เรื่อง            
ไดร้บัการอา้งองิ....................รายการ พรอ้มทัง้สง่เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอา้งองิ                 
ในฐานขอ้มลู Scopus 

  ๔.๓.๔.๓ ผูข้อ มคี่า life-time h-index (Scopus) ……………………. 

             ๔.๓.๔.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (life-time) พรอ้มทัง้สง่เอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
   ๑) โครงการวจิยั เรื่อง......................................................................................  
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 
       ๒) โครงการวจิยั เรื่อง......................................................................................  
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 
   ๓) โครงการวจิยั เรื่อง......................................................................................  
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 



 
 

ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ 
อนัประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเ่ผยแพร่ในวารสาร
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยู่ในฐานขอ้มลูใด โดยระบุบทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมี
สว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบัน้ี พรอ้มทัง้ระบุจ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ 
(citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนร่วมหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้่วมงานทุกคนว่าท าในสว่นไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก ( first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(corresponding author) เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 

 

                ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 

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

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

                            ต าแหน่ง.....ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดหีรอืเทยีบเท่า..... 

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................ ต าแหน่ง ................... 
ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็น ...................................... (ดา้น ...................) 
โดยวธิ ี.................... ในสาขาวชิา .......................................................... 

 
 

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

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

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 

 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินผลการสอน 

 คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที่......../..........เมื่อวนัที่.........
ซึ่งไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัพะเยา ไดป้ระเมนิผลการ
สอนรหัสวิชา..........................รายวิชา......................................ของ นาย/นาง/นางสาว
....................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวาม....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ).... 
ในการสอน มคีุณภาพ….(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภามหาวทิยาลยัพะเยาก าหนด              

 

 

 

       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบสรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา..............................................ในการประชุมครัง้ที.่......../............. 
เมื่อวนัที.่....................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว........................ 
ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์...ในสาขาวชิา...........
แลว้เหน็ว่า 
  ๑) งานวจิยั.........เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด........เรื่อง 
ไดแ้ก่ 
   ๑.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
   ๑.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั....................... 
 
  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) ............รายการ  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่.. 
ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยั ก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
   ๒.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
 
  ๓) ต ารา/หนงัสอื...........เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยัก าหนด
.........เล่ม ไดแ้ก่ 
   ๓.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
   ๓.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
 
  ๔) บทความทางวชิาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยั
ก าหนด......... เรื่อง ไดแ้ก่ 
   ๔.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
   ๔.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
 
 



 
 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                
อนัประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ใน     
วารสารทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด พร้อมทัง้ระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบันี้ 
 

 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร  
ผลท่ีได้รบั การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพือ่ท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

            วนัที.่......เดอืน...................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัพะเยา 
ในการประชุมครัง้ที่............เมื่อวนัที่..........................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ          
นาย/นาง/นางสาว................................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ท าหน้าทีป่ระเมนิผลงาน
ทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการ             
ในลกัษณะอื่น/ต ารา/หนังสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่).. ในเกณฑ์ที่ มหาวทิยาลยั 
ก าหนด และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยัก าหนด  

ข. กรณีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัพะเยา ว่าดว้ย คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และวธิกีารแต่งตัง้ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย ์(การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการทัว่ไป) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวธิทีี ่๓ ของคณะกรรมการ
พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัพะเยา ในการประชุมครัง้ที.่........เมื่อวนัที.่..................พจิารณาผลงาน
ทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว .................. แลว้เหน็ว่าผูข้อเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ
ตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยั ก าหนด  และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด ดงันี้ 
  ๑. งานวจิยั.............เรื่อง (อยู่/ ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยั ก าหนด.............เรื่อง 
ไดแ้ก่ 

๑) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๒) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  



 
 

  ๒. งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิ ไดเ้สนอหลกัฐานแสดงการไดร้บัอา้งองิทางวชิาการ   
ประกอบดว้ย งานวจิยั จ านวน.........เรื่อง ไดร้บัการอา้งองิ...............รายการ พจิารณา (อยู่/ ไม่อยู่)......
ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

  ๓. ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) เท่ากบั......................พจิารณา (อยู่/ ไม่อยู่)..
ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

  ๔. โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (principal investigator) ไดร้บัทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบนั...................โครงการ (life-time) พจิารณา (อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยั 
ก าหนด 
 
  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                
อนัประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่ เผยแพร่ใน     
วารสารทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด พร้อมทัง้ระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบันี้ 
 

จงึเหน็...(สมควร/ ไม่สมควร)...ใหก้ าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.............................
เป็นต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์... ในสาขาวชิา...............................
ไดต้ัง้แต่วนัที.่.......................................ซึ่งเป็นวนัทีส่ภามหาวทิยาลยั...(ได้รบัเรื่อง/ ไดร้บัผลงานฉบบั
ปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อื่น ๆ ระบุ...) และให้น าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวทิยาลยัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
           วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๔ มติสภามหาวิทยาลยั   
 

  สภามหาวทิยาลยัพะเยา.....................ในการประชุมครัง้ที.่.../..... เมื่อวนัที่................ 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไม่อนุมตั)ิ.... 

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว............................ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์ ในสาขาวชิา...................................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่........................
ซึง่เป็นวนัทีส่ภามหาวทิยาลยั...(ไดร้บัเรื่อง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรุงสมบูรณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพ ์        
เผยแพร่/อื่น ๆ ระบุ......) 

๒. ส าหรบัต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์ ใหอ้ธกิารบดอีอกค าสัง่
แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑   

ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรี              
เพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แ ต่งตัง้                      
นาย/นาง/นางสาว..................….….… ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา ............................... 
ได้ตัง้แต่วนัที่..........................ซึ่งเป็นวนัที่สภามหาวทิยาลยั...(ได้รบัเรื่อง/ ได้รบัผลงานฉบบัปรบัปรุง
สมบูรณ์/ ได้รบัผลงานฉบบัตีพมิพ์เผยแพร่/ อื่น ๆ ระบุ......) พร้อมส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ แบบค าขอ 
(แบบ มพ.ก.พ.อ. ๐๔) ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

 
 
 

    ลงชื่อ......................................................... 
              (...................................................) 
              ต าแหน่ง  นายกสภามหาวทิยาลยัพะเยา /เลขานุการสภามหาวทิาลยัพะเยา 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 
ว่าด้วย คณุสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์ (การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป) พ.ศ. ๒๕๖๕   
-------------------------- 

๓. ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทัว่ไป 
๓.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตอ้งเป็นงานทีผู่ข้อตอ้งเป็นผูป้ระพนัธ์

อนัดบัแรก (first author) หรอืผูม้สีว่นส าคญัทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หรอื 
ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author) 

ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) หมายถงึ ผูท้ีม่ชีื่อในผลงานวชิาการเป็นชื่อแรก 
รบัผดิชอบการท าผลงานวชิาการ และเขยีนตนัฉบบั (Manuscript) ชิ้นนัน้ดว้ยตนแอง 

ผูม้สีว่นส าคญัทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หมายถงึ บุคคลทีม่บีทบาท
มสีว่นส าคญัทางปัญญา (essentially intellectual contributor) ดว้ยความเชีย่วชาญจ าเพาะในสาขาวชิา
ของตนเอง และความรบัผดิชอบส าคญัในการออกแบบการวจิยั (research design) หรอืการออกแบบ
งานวชิาการนัน้ ๆ รวมทัง้วเิคราะหข์อ้มลู (data analysis) สรุปผลและใหข้อ้เสนอแนะ 

ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author) หมายถงึ บุคคลทีม่บีทบาทและความรบัผดิชอบ
ในการเผยแพร่ผลงานวจิยั หรอืผลงานทางวชิาการ ใหเ้กดิการถ่ายทอดเป็นเรื่องราว แสดงใหเ้หน็ถงึคุณค่า
ทางวชิาการทีป่ระกอบดว้ย การแสดงขอ้มลู หลกัฐาน ขอ้คดิเหน็ และประสบการณ์ รวมทัง้ท าหน้าที่
รบัผดิชอบตดิต่อกบับรรณาธกิาร 

๓.๒ ถา้เป็นงานทีผู่ข้อมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการ ตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 
๓.๒.๑ กรณีงานวจิยัผูข้อจะตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) หรอืผูม้สีว่นส าคญั

ทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หรอืผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  
ในเรื่องนัน้ 

๓.๒.๒ กรณีผลงานทาวชิาการกลุ่มอื่นทีม่ใิช่งานวจิยั ผูข้อจะตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก 
(first author) หรอืผูม้สีว่นส าคญัทางปัญญา (essentially intellectual contributor) ในเรื่องนัน้ 

๓.๓ ผูข้อก าหนดต าแหน่งจะตอ้งยื่นแบบแสดงหลกัฐานการมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการ
ส าหรบัผลงานทางวชิาการทุกผลงาน 

๓.๔ การลงนามรบัรองการมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ ตอ้งมกีารลงนามโดยผูข้อ 
ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author) เพือ่รบัรองบทบาท
หน้าที ่การปฏบิตังิาน และความรบัผดิชอบในการสรา้งสรรคผ์ลงานของผูร้่วมงานทุกคน 
ว่าท าในสว่นไหนอย่างไร 

การลงนามรบัรองการมสีว่นร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อไดล้งนามรบัรองแลว้จะเปลีย่นแปลงไม่ได ้
หากตรวจสอบพบภายหลงัผูข้อก าหนดต าแหน่งระบุการมสีว่นร่วมไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 

จะถอืว่าการกระท าของผูน้ัน้เขา้ข่ายผดิจรยิธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ โดยใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสอบหาขอ้เทจ็จรงิและด าเนินการทางวนิยัต่อไป 



 
 

๓.๕ กรณีเสนอผลงานวชิาการรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม ซึง่มกีารด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรอืเป็นงานทีม่ี
การบูรณาการหลายสาขาวชิา ผูข้อตอ้งมบีทบาทในขัน้ตอนการท างานในสาขาวชิาทีเ่สนอขอก าหนดต าแหน่ง 
อย่างน้อย ๓ ขัน้ตอน ดงันี้ 

ก. การวเิคราะหส์ถานการณ์ก่อนเริม่กจิกรรมรบัใช้ทอ้งถิน่และสงัคม 
ข. การออกแบบหรอืพฒันาชิน้งานหรอืแนวคดิหรอืกจิกรรม 
ค. การประเมนิผลลพัธแ์ละสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรอืปรบัปรุง 
ใหผู้ข้อระบุบทบาทหน้าที ่การปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบในผลงานนัน้ของผูร้่วม

โครงการทุกคนและบทบาทหน้าทีห่ลกัของผูข้อ โดยใหผู้ท้ีท่ าหน้าทีห่ลกัในแต่ละโครงการลงนามรบัรอง 
๓.๖ กรณีงานวจิยัทีเ่ผยแพร่อนัเป็นผลมาจากวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาทีผู่ข้อท าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์

ทีป่รกึษา ผูข้อตอ้งเป็นผูเ้ริม่ ก ากบัดแูล และมบีทบาทส าคญัในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลการวจิยันัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 
ว่าด้วย คณุสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์ (การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป) พ.ศ. ๒๕๖๕   
------------------------------ 

แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทัว่ไป    

ก. ชื่อผลงาน ...................................... 

ข. สถานะผูข้อในผลงาน 

  ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
  ผูม้สีว่นส าคญัทางปัญญา (essentially intellectual contributor) 
  ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author) 

ค. ประเภทของผลงาน 

กลุ่มที ่๑   งานวจิยั 

กลุ่มที ่๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณอื่น 

 ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม  กรณีศกึษา (Case Study) 

 ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้  งานแปล 

 ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ  สทิธบิตัร 

 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  ซอฟตแ์วร ์

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั  

 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ  ผลงานนวตักรรม 

 ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 

กลุ่มที ่๓   ต ารา 

  หนงัสอื 

  บทความทางวชิาการ 
 
 
 
 
 
 



- ๔๒ - 

 

ส่วนท่ี ๑  รายละเอยีดของการมสีว่นร่วม 
ผูข้อก าหนดต าแหน่งตอ้งกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น (เนื่องจากไม่มกีารแบ่งสว่นร่วมใน

ผลงานทางวชิาการ ดงันัน้บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีผู่ข้อระบุจะมผีลต่อการพจิารณาผลงาน
ทางวชิาการ) 
 

รายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาทและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ก. ความคดิรเิริม่ (idea) และ สมมุตฐิาน  

ข. การปฏบิตักิารวจิยั การมสีว่นร่วมในการ
ออกแบบ การทดลอง การทดสอบ เครื่องมอืวดั 
วธิกีารเกบ็ขอ้มลู และ criteria 

 

ค. การจดัเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู  
การแปรผล 

 

ง. การวพิากษ์วจิารณ์ผล การแสดง  
การเปรยีบเทยีบกบัขอ้สรุปหรอืองคค์วามรูห้รอื
ทฤษฎเีดมิ 

 

จ. การมสีว่นร่วมในการเขยีน manuscript 
ผลงานสรา้งสรรค ์นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์เป็นต้น 

 

ฉ. การใหก้ารสนบัสนุน specimens, study 
cohort, โลจสิตกิส ์ทุนวจิยั (โปรดระบุแหล่งทุน 
เงนิทุน และปีทีไ่ดร้บั) เครื่องมอื หอ้งปฏบิตักิาร 
ครุภณัฑ ์

 

ช. อื่นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๒ รายละเอยีดของการน าผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรอืการถ่ายทอดองคค์วามรู้
ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพจิารณา 

ก. ตพีมิพใ์นวารสาร journal Impact factor  จ านวนครัง้ของการอา้งองิ (ฐานขอ้มลู) 
 

ข. สทิธบิตัร ประเภท ปีทีไ่ดร้บัการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ 
 

ค. ถา้เป็น technical report หรอื รายงานวจิยั ผูใ้ชง้านคอืใคร 
 

ง. การเผยแพร่งานวจิยัไดร้บัการน าเสนอแบบโปสเตอร ์หรอื oral presentation (โปรดระบุ 
session เช่น plenary, symposium หรอื oral session) หรอืสจูบิตัร ในการประชุมหรอืการจดัแสดง หรอื
จดันิทรรศการ (ชื่อ สถานทีจ่ดัประชุม หรอืจดัแสดง หรอืจดันิทรรศการ และประเทศ) หรอื ในกรณีทีเ่ป็น
หนงัสอื (โปรดระบุ ชื่อส านกัพมิพ ์ปีทีต่พีมิพ)์ 

 

จ. ประวตักิารไดร้บัทุนวจิยัโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงานชิน้นี้ 
 

ฉ. หากงานวจิยั ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีผูว้จิยัไดร้บัค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licensing 
Fees) รวมเท่าใด (โปรดแสดงหลกัฐานสญัญา) 
 

 ทัง้นี้ ผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ขอรบัรองว่า ผูม้สีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการ 
ไดร้บัทราบบทบาทและหน้าทีจ่รงิ 
 

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

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

ผูข้อก าหนดต าแหน่ง 

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

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

ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) 

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

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

ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 



 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 
ว่าด้วย คณุสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์ (การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป) พ.ศ. ๒๕๖๕   
------------------------------ 

๕. แนวทางการประเมินผลการสอน 

หลกัเกณฑ์ 

๑. มกีารวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนใหช้ดัเจน  
และคดัเลอืกการเรยีนสอนใหเ้หมาะสม เพือ่ใหผ้ลลพัธก์ารสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีว่างไว้  
โดยเสนอเอกสารหลกัฐานทีส่ามารถประเมนิไดใ้นทุกหวัขอ้ทีผู่ข้อเป็นผูส้อน (ค านิยามรูปแบบการเผยแพร่
และลกัษณะคุณภาพดงัตารางแนบทา้ย) ซึง่มกีารอา้งองิแหล่งทีม่า อย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
และกฎหมาย 

๒. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคนิควธิสีอนประกอบกบัสือ่การสอนทีท่นัสมยัต่างๆ เพือ่ใหผู้เ้รยีน
เกดิความสนใจและตดิตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่าย ยกตวัอย่างประกอบ สอดแทรก
ประสบการณ์จรงิ ใชค้ าถามเพือ่ใหผู้เ้รยีนคดิและตอบค าถามใหเ้ข้าใจไดช้ดัเจน หรอืใชส้ือ่ปฏสิมัพนัธ์
แบบดจิทิลั (digital interactive media) 

๓. มคีวามสามารถทีจ่ะสอนใหผู้เ้รยีนสามารถเสาะแสวงหาความรูแ้ละพฒันาองคค์วามรูไ้ดด้ว้ย
ตนเอง ดว้ยความมวีจิารณญาณ รูว้่าแหล่งความรูใ้ดทีค่วรเชื่อถอื สามารถเป็นผูเ้รยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ (lifelong learner) 

๔. มคีวามสามารถสอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูอ้ย่างมเีหตุผลในวชิาทีส่อน 
๕. มคีวามสามารถใหผู้เ้รยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องวชิาทีเ่รยีนกบัวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
๖. มคีวามสามารถจดัใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่นประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
๗. มคีวามสามารถในการใชส้ือ่การสอน อุปกรณ์ และสือ่ปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลั (digital 

interactive media) ทีท่นัสมยัและเหมาะสมเป็นอย่างด ีสามารถจ าลองสถานการณ์สมมตเิพือ่ใหผู้เ้รยีน
เขา้ร่วมอย่างกระตอืรอืร้น 

๘. มคีวามสามารถทีจ่ะสอดแทรกเทคนิคการมปีฏสิมัพนัธ ์การร่วมงาน (interpersonal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก การแกปั้ญหา การปรบั (adaptability) และรบัความคดิเหน็ 

๙. มคีวามสามารถในการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนในวชิาทีส่อน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทัง้นี้ คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการอาจก าหนดแนวทางในการประเมนิเพิม่เตมิขึน้
อกีกไ็ด ้โดยจดัท าเป็นประกาศใหเ้ป็นทีท่ราบทัว่กนัก่อนการประเมนิ 

วิธีการ 
๑. ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ต้น (ประธานหลกัสตูร/หวัหน้าสาขาวชิา/หวัหน้าภาควชิา/คณบด)ี 

ประเมนิผลการสอนในชัน้ต้นว่าผูข้อมผีลการสอนอยู่ในเกณฑท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม่ 

๒. ใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนของผูข้อว่าอยู่ในเกณฑ ์
ทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ ทัง้นี้ อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตวัอย่างเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

 แบบท่ี ๑ 
นิยาม ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นเอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการประเมนิผลการสอน

วชิาใดวชิาหนึ่งตามหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็
เนื้อหาวชิาและวธิกีารสอนอย่างเป็นระบบจดัเป็นเครื่องมอืส าคญัของ
ผูส้อนในการใชป้ระกอบการสอน 
 

รปูแบบ เป็นเอกสารหรอืสือ่อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาทีต่นสอน ประกอบดว้ย 
แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย (มรีายละเอยีดประกอบพอสมควร) และ 
อาจมสีิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้เพิม่ขึน้อกีกไ็ด ้เช่น รายชื่อบทความหรอื 
หนงัสอือ่านประกอบ บทเรยีบเรยีงคดัย่อเอกสารทีเ่กีย่วเนื่อง  
แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  
ภาพเลื่อน (slide) สือ่การสอนออนไลน์ หรอืสือ่ปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลัอื่น ๆ 
ซึง่มกีารอา้งองิแหล่งทีม่าอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 

การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารทีจ่ดัท าเป็นรูปเล่มหรอืถ่ายส าเนาเยบ็เล่มหรอืเป็นสือ่อื่น ๆ 
อาท ิซดีรีอม ทีไ่ดใ้ชป้ระกอบการสอนวชิาใดวชิาหนึ่งในหลกัสูตรของ
สถาบนัอุดมศกึษามาแลว้  
 

ลกัษณะคุณภาพ อยู่ในดุลยพนิิจของสภาสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะก าหนดเป็นขอ้บงัคบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตวัอย่างเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน (ต่อ) 
 

 แบบท่ี ๒ 
นิยาม ผลงานทางวชิาการทีส่อนวชิาใดวชิาหนึ่งตามหลกัสตูรของ

สถาบนัอุดมศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็เน้ือหาวชิาทีส่อนและวธิกีารสอน 
อย่างเป็นระบบ โดยอาจพฒันาขึน้จากเอกสารประกอบการสอน 
จนมคีวามสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จดัเป็นเครื่องมอืส าคญั
ของผูเ้รยีนทีน่ าไปศกึษาดว้ยตนเองหรอืเพิม่เตมิขึน้จากการเรยีน 
ในวชิานัน้ ๆ  
 

รปูแบบ เป็นเอกสารรปูเล่มหรอืสือ่อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาทีต่นสอน 
ประกอบดว้ย แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย (มรีายละเอยีดประกอบ
พอสมควร) และมสีิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้เพิม่ขึน้ เช่น รายชื่อบทความ 
หรอืหนงัสอือ่านประกอบบทเรยีบเรยีงคดัย่อเอกสารทีเ่กี่ยวเนื่อง  
แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  
ภาพเลื่อน (slide) สือ่ออนไลน์ สือ่ปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลั ตวัอย่าง  
หรอืกรณีศกึษาทีใ่ชป้ระกอบการอธบิายภาพ แบบฝึกปฏบิตั ิรวมทัง้ 
การอา้งองิเพือ่ขยายความทีม่าของสาระและขอ้มลู และบรรณานุกรม 
ทีท่นัสมยัและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 

การเผยแพร่ ตอ้งไดร้บัการจดัท าเป็นรูปเล่มดว้ยการพมิพ ์หรอืถ่ายส าเนาเยบ็เล่ม 
หรอืสือ่อื่น ๆ ทีแ่สดงหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่โดยใช ้“ค าสอน”  
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ ๆ มาแลว้  
 

ลกัษณะคุณภาพ อยู่ในดุลยพนิิจของสภาสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะก าหนดเป็นขอ้บงัคบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 
ว่าด้วย คณุสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์ (การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป) พ.ศ. ๒๕๖๕   
------------------------------ 

๖. แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคณุวฒิุ 
 

การประเมนิผลงานทางวชิาการของผูท้รงคุณวุฒติอ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และมาตรฐานจรยิธรรมและจรรยาบรรณส าหรบัผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ
และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษาที ่ก.พ.อ. ก าหนด รวมทัง้ควรค านึงถงึ
องคป์ระกอบอื่น ๆ เพือ่ประกอบการพจิารณาตดัสนิ ดงันี้ 

๑. ผลงานทางวชิาการตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ในวงวชิาการอย่างกวา้งขวาง และสามารถ
สบืคน้ (visibility) และเขา้ถงึ (avalibility) ผลงานทางวชิาการได ้

๒. ควรค านึงถงึ Journal ranking ของวารสารทีเ่ผยแพร่ผลงานทางวชิาการดว้ย 
ตวัอย่างเช่น ผลงานทีต่พีมิพใ์นวารสารทีอ่ยู่ใน Quartiles1 ของ Science Journal Ranking (SJR)  
สว่นใหญ่จะเป็นผลงานทีม่คีุณภาพ 

๓. ควรค านึงถงึจ านวนครัง้ในการอา้งองิของผลงานทางวชิาการ โดยเฉพาะการอา้งองิ
จากต่างประเทศ 

๔. impact factor (จากฐานขอ้มลู Scopus) ของวารสารทีเ่ผยแพร่ผลงานทางวชิาการ
สามารถสะทอ้นถงึคุณภาพของผลงานทางวชิาการได้ 

๕. ประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ ทีส่ามารถสรา้งผลกระทบไดใ้นระดบัใด 
ต่อวงวชิาการระดบันานาชาต ิหรอื สรา้งผลกระทบในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

๖. จรยิธรรมในการท าวจิยั หรอื research misconduct เช่น falsification, fabrication 
และ plagiarism 

๗. การไดร้บัรางวลัระดบัชาตแิละระดบันานาชาตขิองผลงานทางวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ 
ตามเอกสารแนบท้ายข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 

 
กลุ่ม ๑ งานวจิยั 

กลุ่ม ๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
๒.๑ ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม 
๒.๒ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ 
๒.๓ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ 
๒.๔ กรณีศกึษา (case study) 
๒.๕ งานแปล 
๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 
๒.๗ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
๒.๘  ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ (ใหใ้ชค้ าจ ากดัความตาม ๗.๔.๒) 
๒.๙ สทิธบิตัร 
๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์
๒.๑๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม (ใหใ้ชค้ าจ ากดัความตาม ๗.๔.๑) 
๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม (ใหใ้ชค้ าจ ากดัความตาม ๗.๔.๔) 

กลุ่ม ๓ ๓.๑ ต ารา 
 ๓.๒ หนงัสอื 
 ๓.๓ บทความทางวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 
ว่าด้วย คณุสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวชิาการส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ สามารถจ าแนกได ้๔ กลุ่ม ดงันี้ 
๗.๑ งานวิจยั 

๗.๑ งานวิจยั 

นิยาม ผลงานวชิาการทีเ่ป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อย่างมรีะบบ ดว้ยวธิวีทิยาการวจิยั 
ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ และมทีีม่าและวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้มลูค าตอบหรอืขอ้สรุปรวม ทีจ่ะน าไปสูค่วามก้าวหน้าทางวชิาการ (งานวจิยัพืน้ฐาน)
หรอืการน าวชิาการนัน้มาใชป้ระโยชน์ (งานวจิยัประยุกต์-Applied research) หรอื 
งานวจิยัสรา้งสรรค ์(Creative research) หรอืการพฒันาอุปกรณ์ หรอืกระบวนการใหม่ 
ทีเ่กดิประโยชน์ 

รปูแบบ อาจจดัไดเ้ป็น ๓ รปูแบบ ดงันี้ 
๑. รายงานการวจิยัทีม่คีวามครบถว้นสมบูรณ์และชดัเจนตลอดทัง้กระบวนการวจิยั

(research process) อาท ิการก าหนดประเดน็ปัญหา วตัถุประสงค ์การท าวรรณกรรม
ปรทิศัน์ โจทยห์รอืสมมตฐิาน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การพสิจูน์โจทยห์รอืสมมตฐิาน 
การวเิคราะหข์อ้มลู การประมวลสรุปผลและใหข้อ้เสนอแนะ การอา้งองิ และอื่นๆ  
แสดงใหเ้หน็ว่าไดน้ าความรูจ้ากงานวจิยัมาตอบโจทยแ์ละแกปั้ญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

๒. บทความวจิยัทีป่ระมวลสรุปกระบวนการวจิยัในผลงานวจิยันัน้ ใหม้คีวามกระชบั
และสัน้ ส าหรบัการน าเสนอในการประชุมทางวชิาการ หรอืในวารสารทางวชิาการ 

๓. ในรูปของหนงัสอื (monograph) ซึ่งน างานวจิยัมาใชป้ระกอบการเขยีน 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวฒุใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) 
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. เผยแพรใ่นรูปของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ ดงัต่อไปนี้ 
๑.๑ วารสารวชิาการระดบัชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบั

ในวงวชิาการในสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยวารสารวชิาการนัน้ 
ตอ้งมกีารตพีมิพอ์ย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมกีาร
ตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบบทความ (peer reviewer)  
ซึง่เป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบนั อย่างน้อย ๓ คน ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้ 
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิง่พมิพ ์หรอืเป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กี าหนดการเผยแพร่    
อย่างแน่นอนชดัเจน 

 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๑ งานวิจยั (ต่อ) 

การเผยแพร ่
(ต่อ) 

๑.๒ วารสารวชิาการระดบันานาชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลู 
ที ่ก.พ.อ. ก าหนด ไดแ้ก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science 
(เฉพาะในฐานขอ้มลู SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้), JSTOR และ Project Muse  
ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิง่พมิพ ์หรอืเป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 

๒. เผยแพร่ในหนังสอืรวมบทความวจิยัทีไ่ดม้กีารบรรณาธกิาร โดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ
ในสาขาวชิานัน้ ๆ (peer reviewer) ประเมนิคุณภาพ 

๓. น าเสนอเป็นบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีเ่ป็นฉบบัเตม็ของการประชุม
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิโดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการ 
คดัเลอืกบทความซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยู่ในวงวชิาการนัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ท าหน้าทีค่ดัสรรกลัน่กรอง รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้ง การใชภ้าษา และแกไ้ขถอ้ยค า
หรอืรูปแบบการน าเสนอทีถู่กตอ้งก่อนการเผยแพร่ในหนังสอืประมวลบทความในการ
ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ทีม่าจากการประชุมโดยสมาคมวชิาการหรอืวชิาชพี  
โดยไม่รวมถงึการประชุมวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา และจดัอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 
๕ ปี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสอืหรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และอาจเผยแพร่ก่อนหรอืหลงัการ
ประชุมกไ็ด ้ทัง้นี้ คณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบทความดงักล่าวจะต้องมี
ผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยู่ในวงวชิาการสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งจากหลากหลาย
สถาบนั 

๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่  
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง 
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาก าหนด ทัง้นี้ คณะผูท้รงคุณวุฒ ิ(peer reviewer)        
จะตอ้งไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรบัทุนหรอืตรวจรบังานจา้งเพือ่ใหง้านวจิยันัน้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคห์รอืขอ้ก าหนดของสญัญาจา้งเท่านัน้ 

๕. เผยแพร่ในรูปของหนงัสอื (monograph) พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่ 
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาก าหนด 

เมื่อไดเ้ผยแพร่ "งานวจิยั" ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า "งานวจิยั" นัน้ มาแกไ้ข
ปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึ่งเพือ่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการและ
ใหม้กีารประเมนิคุณภาพ "งานวจิยั" นัน้อกีครัง้หนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๑ งานวิจยั (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอนถูกตอ้งเหมาะสมในระเบยีบวธิวีจิยั 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความก้าวหน้าทางวชิาการหรอืน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะห์ 
และน าเสนอผลเป็นความรูใ้หม่ทีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาแลว้ และตอ้งเป็นที่
ยอมรบัหรอืไดร้บัการอา้งองิในฐานขอ้มลูระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิหรอืสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างแพร่หลาย โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงการวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึ
คุณประโยชน์ในดา้นสงัคมหรอืมลูค่าทางเศรษฐกจิจากนิตบิุคคลองคก์รทีส่าม          
(Third Party) ทีไ่ม่มสีว่นไดส้่วนเสยี 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างโดดเด่น (outstanding) 
รวมทัง้ไดร้บัการอา้งองิอย่างกวา้งขวางในฐานขอ้มลูระดบัแนวหน้านานาชาต ิของสาขาวชิา
นัน้ ๆ หรอืสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้พร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมหีลกัฐานทีแ่สดง
การวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึผลกระทบอย่างกวา้งขวางและก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน 
วงวชิาการและวงวชิาชพีจากนิตบิุคคลองคก์รทีส่าม (Third Party) ทีไ่ม่มสีว่นไดส้ว่นเสยี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๗.๒ ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๑๒ ประเภท ดงัน้ี 

๗.๒.๑ ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม 
๗.๒.๒ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ 
๗.๒.๓ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ 
๗.๒.๔ กรณีศกึษา (Case Study) 
๗.๒.๕ งานแปล 
๗.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 
๗.๒.๗ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
๗.๒.๘  ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
๗.๒.๙ สทิธบิตัร 
๗.๒.๑๐ ซอฟแวร ์
๗.๒.๑๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 
๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออตุสาหกรรม 

นิยาม ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่หี่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
สว่นใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้เพือ่ตอบสนอง 
ต่อการพฒันาหรอืการแกปั้ญหาของอุตสาหกรรม 

รปูแบบ จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิายอย่างชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพือ่ชีใ้หเ้หน็ว่า
เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มคีวามเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้
และเกดิความก้าวหน้าทางวชิาการในประเดน็ต่อไปนี้ 

๏ ขอ้มลูของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
๏ หลกัฐานการมสีว่นร่วมและการยอมรบัของผูใ้ช ้
๏ ค าอธบิายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
๏ ค าอธบิายถงึความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ช ้และการน าเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
ทีเ่กีย่วขอ้งมาใช ้

๏ ค าอธบิายถงึความรูห้รอืองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัเสรจ็สิน้การวจิยั 
๏ ค าอธบิายถงึผลลพัธห์รอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูใ้ช ้หรอืต่อบางสว่นของห่วงโซ่
คณุค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนัน้ หรอืต่อทัง้วงการอุตสาหกรรมนัน้ 

๏ ค าอธบิายถงึวธิ ีและคุณภาพ/ประสทิธภิาพ ในการน ากลบัมาใชใ้นการเรยีนการสอน 
เช่น การเขยีนต ารา หรอืการปรบัปรุงเนื้อหาในรายวชิาทีส่อน หรอืใชเ้ป็นหวัขอ้
วทิยานิพนธห์รอืปัญหาพเิศษของนกัศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออตุสาหกรรม (ต่อ) 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวฒุใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) 
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. บทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนังสอืรวมบทความวชิาการ หรอืการประชุม
วชิาการทีม่หีนังสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ (proceedings) ทัง้นี้  
บทความดงักล่าวจะตอ้งมผีูแ้ต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรอืหากไม่ม ีจะตอ้งมี
เอกสารยนืยนัการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัดงักล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สญัญาร่วมทุน
วจิยั หรอืหลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความ
วชิาการ หรอืการประชุมวชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ
(proceedings) ใหใ้ชล้กัษณะการเผยแพร่ตาม ๗.๑ งานวจิยั ขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ 

๒. รายงานการวจิยัฉบบัสบูรณ์ทีม่เีนื้อหาหรอืมเีอกสารประกอบทีม่เีนื้อหา 
ตามรูปแบบของผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม และมกีารประเมนิโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 

๓. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่กดิจากผลงานดงักล่าว เช่น สทิธบิตัร  
อนุสทิธบิตัร ขอ้ตกลงอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(licensing agreement) โดยมเีอกสารประกอบ 
ทีม่เีนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม 

๔. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดเผย โดยมเีนื้อหา 
หรอืมเีอกสารประกอบทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม 
และตอ้งมหีลกัฐานแสดงเหตุผลทีไ่ม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได ้แต่มหีลกัฐานรบัรอง
ว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์แลว้ 

๕. รายงานการประเมนิจากหน่วยงานภายนอกทีแ่สดงถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการวจิยั
หรอืกจิกรรมทางวชิาการทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้สนอตอ้งจดัท าเอกสาร
ประกอบทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออตุสาหกรรม (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  มกีารรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความตอ้งการ
โดยการมสีว่นร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะหค์วามรู้ 
ทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์ จนมแีนวโน้มท าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืมแีนวโน้มก่อใหเ้กดิการพฒันา
อุตสาหกรรมนัน้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นตวัอย่างในการแกปั้ญหา
หรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์ จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์ 
หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาใหก้บัอุตสาหกรรมอื่นได ้หรอืก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 
เชงินโยบายในวงกวา้งในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งสง่ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 
หรอืแวดวงวชิาการอย่างกวา้งขวางอย่างมนีัยส าคญั เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอื 
ระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติ 

หมายเหตุ  แนวทางการประเมนิผลงานทางวชิาการสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม 
และจรรยาบรรณทางวชิาการ ประเมนิผลงานทางวชิาการโดยใชแ้นวทางในการประเมนิ 
ดงัต่อไปนี้ 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ขอ้มลูจากอุตสาหกรรม การสมัภาษณ์ 

ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืสารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ

จากการตรวจสอบสภาพจรงิในอุตสาหกรรมร่วมดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทนใหไ้ปตรวจสอบแทนกไ็ด้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

นิยาม ผลงานวชิาการซึง่อาจด าเนินงานในรปูการศกึษาหรอืการวจิยัเชงิทดลองหรอืการวจิยัและ
พฒันา มเีป้าหมายเพือ่สง่เสรมิพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์หรอืแก้ไขปัญหาดา้นการ
เรยีนของผูเ้รยีน องคป์ระกอบของผลงานประกอบดว้ยค าอธบิายหรอืขอ้มลูหลกัฐานส าคญั 
ไดแ้ก่ (๑) สภาพปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน (๒) แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและ
เหตุผล หรอืความเชื่อทีผู่ส้อนใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอนทีเ่ป็นนวตักรรม  
เพือ่สง่เสรมิพฒันาผูเ้รยีนหรอืแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี้ นวตักรรมดงักล่าวอาจเป็น
รปูแบบใหม่ของการสอนหรอืเป็นการสอนแนวใหม่ หรอืเป็นงานประดษิฐ์คดิคน้ทีพ่ฒันา 
ขึน้ใหม่ หรอืปรบัประยกุต์จากของเดมิอย่างเหน็ไดช้ดั เช่น เป็นบทเรยีนแบบใหม่  
กจิกรรมใหม่ หรอืเทคนคิใหม่ในการจดัการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 
และ (๓) กระบวนการและผลลพัธใ์นการน านวตักรรมนัน้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีน 
ในสถานการณ์จรงิ แสดงผลในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่ึง่ประสงค ์ 
โดยมขีอ้มลูหลกัฐานรองรบัว่าไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงในผูเ้รยีนในทศิทางทีพ่ึง่ประสงค ์
ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในผูเ้รยีนและผูส้อน 

รปูแบบ ๑. ผลงานวชิาการในรูปของรายงานผลการศกึษา บทความวจิยั หรอื 
๒. ผลผลติจากการศกึษาทีเ่ป็นบทเรยีน กจิกรรม สือ่การเรยีนการสอน โดยมกีารอธบิาย
แนวคดิในการพฒันาและผลการใชก้บัผูเ้รยีนประกอบดว้ย อาจจดัท าเป็นเอกสารหรอื 
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจาก
หลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศกึษาฉบบัสมบูรณ์ และมกีารประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
และมหีลกัฐานการเผยแพรผ่ลงานไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิา 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒. เผยแพรใ่นรูปของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ ทัง้นี้ วารสารทางวชิาการนัน้อาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิง่พมิพ ์หรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
๓. เผยแพรใ่นหนังสอืรวมบทความทีก่ารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒดิ้านการพฒันา 
การเรยีนการสอน และมกีารประเมนิคุณภาพ 
๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความใน
การประชุมทางวชิาการ (proceedings) 

หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความ
วชิาการ หรอืการประชุมวชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ 
(proceedings) ใหใ้ชล้กัษณะการเผยแพร่ตาม ๗.๑ งานวจิยั ขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓  
๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลติของงานการศกึษาแบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมคี าอธบิายแนวคดิ
การพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน วธิกีารใช ้และผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B   
๑. แนวคดิการออกแบบนวตักรรมการเรยีนการสอนเป็นงานรเิริม่สรา้งสรรคท์ีป่รบัจาก 

แนวคดิเดมิหรอืเป็นแนวคดิใหม่ 
๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้น าไปสู่การพฒันาการเรยีนรู ้ 

หรอืคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค์ไดจ้รงิ 

ระดบั A   

๑. มคีุณลกัษณะเหมอืนระดบั B และ 
๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการพฒันา

ผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได ้
๓. ผลงานไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการเรยีนการสอน

ทีม่ ีimpact factor 

ระดบั A+   

๑. มคีุณลกัษณะเหมอืนระดบั A และ 
๒. ตอ้งไดร้บัรางวลัหรอืการยกย่องดา้นการพฒันาการเรยีนการสอน/งานการศกึษา  

หรอืงานประดษิฐค์ดิคน้ในระดบัชาตแิละ/หรอืระดบันานาชาต ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ 

นิยาม เป็นผลงานทีเ่กดิจากการศกึษาวจิยั หรอื วเิคราะห ์สงัเคราะหท์างเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม หรอืดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์หรอืทางวชิาการ
ดา้นอื่น อนัน าไปสูข่อ้เสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรอืขอ้เสนอแนะเชงิความคดิหรอืเชงิประจกัษ์
เกีย่วกบันโยบายสาธารณะหรอืการน านโยบายนัน้ไปปฏบิตั ิเพือ่ใหภ้าครฐัน าไปใชก้ าหนด
นโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด ทัง้นี้ เพือ่แกปั้ญหาทีม่อียู่หรอืพฒันาใหเ้กดิ
ผลดตี่อสาธารณะไม่ว่าระดบัชาต ิทอ้งถิน่ หรอืนานาชาต ิ

รปูแบบ จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิายทางวชิาการ ประกอบดว้ย การวเิคราะห ์สงัเคราะห์
สภาพปัญหาทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม หรอืดา้นอื่นทีต่อ้งการ
แกไ้ข โดยมเีหตุผลหลกัฐานและขอ้มลูสนับสนุนแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตามหลกัวชิาการ 
ทัง้นี้โดยมนีโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด เป็นผลผลติ (output) 
รวมทัง้มกีารคาดการผลลพัธ ์(outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อสงัคมในระดบัทอ้งถิน่ 
ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาตดิว้ย 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจาก
หลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. ไดม้กีารน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด พรอ้มค าอธบิาย
ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี และเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ ๆ ทัง้ไดม้กีารน าไปสู่
การพจิารณาหรอืด าเนินการโดยผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 

๒. ไดม้กีารเผยแพร่นโยบายสาธารณะนัน้ไปยงัผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นผลงานทีแ่สดงการวเิคราะหส์งัเคราะหท์ีม่หีลกัฐานขอ้มลู หรอืเหตุผลสนับสนุน 
ซึง่แสดงความกา้วหน้าทางวชิาการ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมขีอ้เสนอใหม่ทีค่รอบคลุม การแกปั้ญหา  
หรอืพฒันาทีก่วา้งขวางกว่าขอ้เสนอเดมิ โดยตอ้งมรี่างกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ  
ทีม่คีุณภาพระดบัดมีาก และมกีารอา้งองิโดยผูเ้กีย่วขอ้ง 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิ อภปิรายอย่างกวา้งขวางใน
สงัคม หรอืไดร้บัการน าไปใชโ้ดยผูร้บัผดิชอบในนโยบายสาธารณะนัน้  และเกดิประโยชน์ 

 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 

นิยาม งานเขยีนทีเ่กดิจากการศกึษาบุคคลหรอืสถาบนั (หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
รฐับาล ฯลฯ) ศกึษาเหตุการณ์ การบรหิารจดัการ คด ีหรอืกรณีทีเ่กดิขึน้จรงิมาจดัท าเป็น
กรณีศกึษาเพือ่ใชใ้นการสอน (Teaching Case Study) ทัง้นี้ โดยเป็นการรวบรวมขอ้มูล 
และวเิคราะหต์ามหลกัวชิาการถงึสาเหตุของปัญหาและปัจจยัอื่น ๆ น ามาประกอบการ
ตดัสนิใจและก าหนดทางเลอืกในการแกปั้ญหาตามหลกัวชิา หรอืท าขอ้เสนอในการพฒันา
องคก์ร หรอืเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมของบุคคลหรอืพฤตกิรรมขององคก์ร 
เพือ่กระตุ้นใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะหห์าเหตุผลและแนวทางในการตดัสนิใจตามหลกัวชิาการ 
หรอืเพือ่วเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิและการใชดุ้ลพนิิจตดัสนิในคดนีัน้ ๆ 

รปูแบบ เอกสารทีต่พีมิพห์รอืเป็นสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ยคู่มอืการสอน 
(teaching notes) และใชป้ระกอบการเรยีนการสอนมาแลว้ มอีงคป์ระกอบครบถว้น  
คอื บทน า เนื้อหา และบทสง่ทา้ย 

จ านวนกรณีศกึษาทีจ่ะน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตอ้งมจี านวน 
อย่างน้อย ๕ กรณีศกึษา และมจี านวนหน้ารวมกนัแลว้ไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหา
สาระจะตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกนัและอยู่ในขอบข่ายสาขาวชิาทีเ่สนอขอต าแหน่งทางวชิาการ
ส าหรบัการประเมนิคุณภาพจะตอ้งประเมนิคุณภาพโดยรวมทัง้หมด 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะของสิง่ตพีมิพห์รอืสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์โดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวฒุ ิ
ทีส่ถาบนัอุดมศกึษานัน้แต่งตัง้ หรอืเผยแพรในหนงัสอื หรอืแหล่งรวบรวมกรณีศกึษาทีม่ี
การบรรณาธกิารโดยมคีณะผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิคุณภาพ 

ทัง้นี้ ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒใิน
สาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B   
๑. เป็นกรณีศกึษาทีม่อีงคป์ระกอบครบถว้น คอื บทน า เนื้อหา บทสง่ทา้ย 

รายละเอยีดขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เช่น ตาราง และรปูภาพ 
๒. เป็นกรณีศกึษาทีม่เีนื้อหาและการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน

ในระดบัอุดมศกึษา 
ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 

เป็นกรณีศกึษาทีม่กีารเสนอเนื้อหาและการวเิคราะหท์ีท่นัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ 
เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวาง หรอืสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างแพร่หลาย 
ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 

๑. เป็นกรณีศกึษาที่บุกเบกิทางวชิาการ น าเสนอปัญหาหรอืประเดน็ที่ไม่เคยมี 
ผูศ้กึษามาก่อน มกีารสงัเคราะหข์อ้มลูอย่างลกึซึ้ง และสรา้งความรูใ้หม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ที่ท าให้เกดิความก้าวหน้าทางวชิาการอย่างชดัเจน 

๒. เป็นกรณีศกึษาทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ในวชิาการหรอืวชิาชพี 
ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๕ งานแปล 

นิยาม งานแปลจากตวังานต้นแบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม หรอืงานวชิาการทีม่คีวามส าคญัและ
ทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึง่เมื่อน ามาแปลแลว้จะเป็นการเสรมิความก้าวหน้าทางวชิาการ 
ทีป่ระจกัษ์ชดั เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรอืแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอกีภาษาหนึ่ง 

รปูแบบ งานแปลพรอ้มบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความก้าวหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู ้หรอืก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ ไดอ้ย่างไร ในแงใ่ด 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การเผยแพร่ดว้ยวธิกีารพมิพ์ 
๒. การเผยแพร่โดยสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ อาท ิการเผยแพร่ในรปูของซดีรีอม ฯลฯ  
การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้จะต้องเป็นไปอย่างกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรยีน 

การสอนวชิาต่าง ๆ ในหลกัสูตร ซึ่งจ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่งทีอ่าจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพร่ไดเ้ช่นกนั 

กรณีทีอ่ยู่ในระหว่างกระบวนการพจิารณา หากคณะผูท้รงคุณวุฒมิมีตใิหป้รบัปรุง 
งานแปลซึง่อยู่ในวสิยัทีส่ามารถปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ได ้ทัง้นี้ เมื่อไดแ้ก้ไข
ปรบัปรุงงานแปลดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้สนอคณะผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา โดยไม่ตอ้งน า
งานแปลดงักล่าวไปเผยแพร่ใหม่อกีครัง้หนึ่ง 

กรณีทีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของงานแปลแลว้ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. 
ก าหนด การน างานแปลนัน้ไปแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในงานแปลเพือ่น ามาเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม่ สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพ 
งานแปลทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขนัน้ใหม่อกีครัง้หนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากตน้ฉบบัเดมิไดส้มบูรณ์ พรอ้มทัง้มบีทน าของผูแ้ปล
ทีใ่หข้อ้มลูครบถว้นเกี่ยวกบัเอกสารทีแ่ปล 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใชภ้าษาทีส่ละสลวย และอ่านเขา้ใจง่าย 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมบีทน าเชงิวเิคราะหท์ี่แสดงความรู ้
ความเขา้ใจของผูแ้ปลในเรื่องนัน้ ๆ และเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั หรอืมกีารคน้ควา้เพิม่เตมิ
ของผูแ้ปล ใสไ่วใ้นบทน า หรอืในเชงิอรรถ แลว้แต่กรณี  

ส าหรบัสาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ใหใ้ชล้กัษณะคุณภาพ ดงัต่อไปนี้ 
ระดบั B  เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจในตวับทแบบแผนทางความคดิหรอื
วฒันธรรมตน้ก าเนิด และบ่งชีค้วามสามารถในการสือ่ความหมายไดอ้ย่างด ีมกีารศกึษา
วเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังานในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยั 
มกีารใหอ้รรถาธบิายเชงิวชิาการในรูปแบบต่างๆ อนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจุลภาคและมหภาค 

ระดบั A  เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจอนัลกึซึง้ในตวับทแบบแผนทางความคดิ
หรอืวฒันธรรมต้นก าเนิดและบ่งชีถ้งึความสามารถในการสือ่ความหมายในระดบัสงูมาก  
มกีารศกึษาวเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังานอย่างละเอยีดลกึซึง้ 
ในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัของผูส้นัทดักรณี มกีารใหอ้รรถาธบิายเชงิวชิาการ 
ในรูปแบบต่างๆ อนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจุลภาคและมหภาค 

ระดบั A+  ใหข้อ้สรุปของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปล ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A  
โดยมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิ ดงันี้ 

๑. เป็นงานทีแ่ปลมาจากตน้แบบทีม่คีวามส าคญัในระดบัทีม่ผีลใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในทางวชิาการ 

๒. เป็นงานทีแ่ปลอยู่ในระดบัทีพ่งึยดึถอืเป็นแบบฉบบัได้ 
๓. มกีารใหข้อ้สรุปของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปลทีม่ลีกัษณะเป็นการบุกเบกิ

ทางวชิาการ  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory)  
และงานวิชาการอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 

นิยาม งานอา้งองิทีอ่ธบิาย และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัค า หรอืหวัขอ้ หรอืหน่วยย่อย ในลกัษณะอื่น ๆ 
อนัเป็นผลของการศกึษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ และมหีลกัวชิา รวมทัง้แสดงสถานะล่าสุด 
ทางวชิาการ (state-of-the-art) ของสาขาวชิานัน้ ๆ เป็นการรวบรวมค า หรอืหวัขอ้ 
หรอืหน่วยย่อย จดัระบบอา้งองิ โดยเป็นงานของนกัวชิาการคนเดยีว มคี าน าทีช่ี้แจง 
หลกัการ หลกัวชิา หรอืทฤษฎทีีน่ ามาใช ้รวมทัง้อธบิายวธิกีารใช ้และมบีรรณานุกรมรวม 
หรอืบรรณานุกรมแยกสว่นตามหน่วยย่อย รวมทัง้ดชันีคน้ค า ในกรณีทีจ่ าเป็น 

รปูแบบ ประกอบดว้ยบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน 
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรูห้รอืก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ ไดอ้ย่างไร ในแง่ใด 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การเผยแพร่ดว้ยวธิกีารพมิพ ์หรอื 
๒. การเผยแพร่โดยสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นงานอา้งองิทีใ่หค้วามรูพ้ืน้ฐานอนัถูกตอ้งและทนัสมยั ครอบคลุมเนื้อหา 
ทีก่วา้งขวางตามทีย่อมรบักนัในวงวชิาการ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใหข้อ้มูลและทศันะทีแ่สดงใหเ้หน็ 
ถงึววิฒันาการของศพัท ์หวัขอ้ หรอืหน่วยย่อย และ/หรอืสาขาวชิานัน้ ๆ 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมกีารชีท้างใหผู้อ้่าน หรอืผูใ้ชเ้กดิความคดิ
เชงิวพิากษ์ และ/หรอืเกดิความสนใจ ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๗ ผลงานสร้างสรรคด้์านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ค านิยาม ผลงานวชิาการทีเ่ป็นการประดษิฐค์ดิคน้เครื่องมอื เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสรา้งสรรค์
พชืหรอืสตัวพ์นัธุใ์หม่ หรอืจุลนิทรยีท์ีม่คีุณสมบตัพิเิศษส าหรบัการใชป้ระโยชน์เฉพาะดา้น 
วคัซนี ผลติภณัฑห์รอืสิง่ประดษิฐอ์ื่น ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่พฒันาขึน้
จากการประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยวธิวีทิยาทีเ่ป็นที่
ยอมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ 

รปูแบบ ผลงานสรา้งสรรคพ์รอ้มดว้ยสิง่ตพีมิพห์รอืเอกสารทางวชิาการ ทีแ่สดงถงึแนวคดิ 
ในการวจิยัคน้ควา้และพฒันางานนัน้ ๆ กระบวนการในการวจิยัและพฒันา 
ผลการทดสอบคุณสมบตัติ่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นคุณสมบตัพิืน้ฐานและคุณสมบตัพิเิศษ 
ทีเ่ป็นขอ้เด่น ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใช้จรงิในสภาพทีเ่หมาะสม 
และศกัยภาพของผลกระทบจากการน าไปใชใ้นแงเ่ศรษฐกจิหรอืสงัคม 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ 

๒. เอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร่ หรอืเผยแพร่โดยสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการ 
มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได้ และการน าผลงานนัน้ไปใชม้ศีกัยภาพ
ในการสง่ผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัปานกลาง 

ระดบั A  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรค์ซึง่ตอ้งใชค้วามรู้ 
เชงิวชิาการมากขึน้ มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้และการน าผลงานนัน้
ไปใชม้ศีกัยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสูง 

ระดบั A+  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการ 
ทีล่กึซึง้ มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาที่ชดัเจน เชื่อถอืได ้ผลงานทีม่คีุณสมบตัโิดดเด่น 
และมศีกัยภาพสงูในการน าไปใชป้ระโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ในแนวทาง 
หรอืรูปแบบใหม่ ๆ ทีจ่ะมผีลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสูง 

 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๘ ผลงานสร้างสรรคด้์านสุนทรียะ ศิลปะ 

นิยาม ผลงานหรอืชุดของผลงานสรา้งสรรคท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าทางสุนทรยีะศลิปะ  
โดยผลงานดงักล่าวตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการสรา้งสรรคข์องเจา้ของผลงาน 
และตอ้งอธบิายไดว้่ามแีนวคดิจากปรชัญา จรยิธรรม สุนทรยีภาพ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
คุณค่าของความจรงิ ความด ีความงาม พรอ้มค าอธบิายอนักอปรดว้ยหลกัวชิาทีเ่อือ้ต่อ
การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ความหมาย และคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสรา้งสรรค ์
ดา้นวรรณกรรม ดา้นศลิปะการแสดง ดา้นดนตร ีดา้นสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
จติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์หรอืศลิปะดา้นอื่นๆ 

รปูแบบ งานสรา้งสรรค ์พรอ้มบทวเิคราะหท์ีอ่ธบิายหลกัการ หลกัวชิา และ/หรอื ความคดิ
เชงิทฤษฏ ีรวมทัง้กระบวนการและ/หรอืเทคนิคในการสรา้งงาน การวเิคราะห ์สงัเคราะห์
ใหเ้หน็ความรูใ้นการพฒันาต่อยอดผลงาน การน าเสนอความรูใ้หม่ทีม่คีุณค่าต่อการ
พฒันาสาขาวชิาชพีและการศกึษา ตลอดจนการแสดงคุณค่าของผลงานทีเ่อือ้ใหเ้กดิการ
ตคีวามและการประเมนิคุณค่าในหมู่ของผูร้บังาน 

การเผยแพร่ เผยแพร่สูส่าธารณชนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งอย่างกวา้งขวางมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
สีเ่ดอืน โดยตอ้งแสดงหลกัฐานเชงิประจกัษ์ว่า ไดผ้่านการประเมนิจากคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนส าหรบัระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์และไม่น้อยกว่าหา้คนส าหรบั
ระดบัรองศาสตราจารยแ์ละระดบัศาสตราจารย ์โดยการตดัสนิของทีป่ระชุมตอ้งไดร้บัคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามเสยีงส าหรบัระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์ไม่น้อยกว่าสามในหา้
เสยีงในระดบัรองศาสตราจารย ์และไม่น้อยกว่าสีใ่นหา้เสยีงในระดบัศาสตราจารย ์ทัง้นี้  
ผูท้รงคุณวุฒฯิ (peer reviewer) ตอ้งมไิดส้งักดัเดยีวกนักบัผูข้อจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

วธิกีารเผยแพร่ 
๑. วรรณกรรมต้นแบบหรอืผลงานสรา้งสรรคต์น้แบบ และเอกสารประกอบตอ้งพมิพ์

เผยแพร่ หรอืเผยแพร่โดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
๒. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การแสดงสาธารณะ การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง 

ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ หรอืการแสดงผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 
 

 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๘ ผลงานสร้างสรรคด้์านสุนทรียะ ศิลปะ (ต่อ) 

การเผยแพร่ 
(ต่อ) 

๓. การเผยแพร่ทีเ่กดิจากการใชง้านจรงิทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาต ิหรอืนานาชาต ิ
ตลอดจนการเผยแพร่ทีเ่กดิจากการไดร้บัเชญิไปบรรยายหรอืในการประชุมวชิาการงานศลิป์ 
หรอืวชิาชพีในต่างประเทศ ส าหรบัศลิปะการแสดงตอ้งแสดงในกจิกรรมทีจ่ดัโดยองคก์ร
ระดบัประเทศ ซึง่เป็นทีย่อมรบัในวงวชิาชพีของสาขาวชิานัน้ๆ ของประเทศไทยหรอื
นานาชาต ิสถานทีน่ าเสนอผลงานสรา้งสรรคร์ะดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตติอ้งเป็นที่
ยอมรบัในวงการวชิาชพีนัน้ๆ และตอ้งด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วเนื่องโดยเป็นเวทแีสดง
ผลงานอย่างต่อเนื่องมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

หมายเหตุ : คุณสมบตัขิองผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็น peer reviewer 
ผูท้รงคุณวุฒภิายใน หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิา

ใกลเ้คยีง ซึง่ปัจจุบนัมสีถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น อาจารยป์ระจ า ผูม้คีวามรู้
ความเชีย่วชาญทีย่งัคงปฏบิตังิานหรอืปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าในสถาบนัเดยีวกบัผูไ้ดร้บั 
การประเมนิ เป็นตน้ 

ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้ หรอื
สาขาวชิาใกลเ้คยีง โดยตอ้งเป็นบุคคลทีม่ใิช่บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษาทีผู่ข้อสงักดั
และไม่ไดอ้ยู่ในบงัคบับญัชาของสถาบนัอุดมศกึษานัน้ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B: เป็นผลงานทีม่คีุณภาพทางการสรา้งสรรค ์โดยสามารถอธบิายหลกัการแนวคดิ 
กระบวนการ เทคนิค รวมถงึวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปผลเพือ่สือ่ความใหก้บัผูร้บัได้
เป็นอย่างด ีซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความก้าวหน้าทางวชิาการดา้นงานสรา้งสรรคแ์ละการศกึษา
ของศลิปะแขนงนัน้ๆ และก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืสง่ผลกระทบต่อบุคคลหรอืองคก์ร 
ระดบั A: ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นตวัอย่างอนัดทีีย่งัประโยชน์เด่นชดั  
ต่อวชิาการดา้นงานสรา้งสรรคแ์ละการศกึษาแขนงนัน้ๆ 

๑. เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์น าเสนอผลเป็นความรูใ้หม่ทีล่กึซึ้ง
กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาหรอืสรา้งสรรคม์าแลว้ 

๒. เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวาง และก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอื
สง่ผลกระทบต่อบุคคล องคก์ร ชุมชน หรอืสงัคม หรอืสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่าง
แพร่หลาย หรอืไดร้บัการจดสทิธบิตัรและมกีารน าไปใชอ้า้งองิในผลงานอื่นๆ เป็นทีย่อมรบั
ในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๘ ผลงานสร้างสรรคด้์านสุนทรียะ ศิลปะ (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั A+: ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นงานทีส่รา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
หรอืน าเสนอสิง่ใหม่ในดา้นการสรา้งสรรคส์ุนทรยีะ ศลิปะ 
           ๑. เป็นงานบุกเบกิทีม่คีุณค่ายิง่ มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหอ์ย่างลกึซึง้จนท าให้
เกดิการสรา้งความรูใ้หม่ ท าใหเ้กดิความกา้วหน้า เกดิการใชป้ระโยชน์ในแนวทางหรอื
รปูแบบใหม่ๆ ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืสง่ผลกระทบต่อชุมชนหรอืสงัคม หรอืไดร้บั
การจดสทิธบิตัรและมหีลกัฐานการน าสทิธบิตัรไปใชห้รอืประยุกตใ์ชอ้ย่างกวา้งขวาง 
           ๒. เป็นทีย่อมรบัและไดร้บัการอา้งองิถงึอย่างกวา้งขวางในวงวชิาการหรอืวชิาชพี
ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๙ สิทธิบตัร (patent) 

นิยาม สทิธบิตัรตามกฎหมายว่าดว้ยสทิธบิตัร 

รปูแบบ อาจจดัท าไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ประกอบดว้ย 
๑. มบีทวเิคราะหท์ีอ่ธบิาย/ชี้แจงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพือ่ชีใ้หเ้หน็ว่า 

เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู้
หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ ไดอ้ย่างไร ในแง่ใด 

๒. ตอ้งผ่านการพสิูจน์ หรอืแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอยีดใหค้รบถว้นทีแ่สดงถงึ
คุณค่าของผลงานนัน้ดว้ย 

การเผยแพร่ มหีลกัฐานการน าสทิธบิตัรไปใชห้รอืประยุกตใ์ชอ้ย่างแพร่หลายในวงวชิาการ  
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ไดว้่ามผีูน้ าไปวจิยัหรอืพฒันา 
ต่อยอด 

ระดบั A  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ไดว้่ามผีูน้ าไปใชป้ระโยชน์  
ในเชงิพาณิชยร์ะดบัชาต ิ

ระดบั A+  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนแลว้และพสิจูน์ไดว้่ามผีูน้ าไปใชป้ระโยชน์  
ในเชงิพาณิชยร์ะดบันานาชาต ิและมหีลกัฐานว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชยห์รอื 
เชงิสาธารณะประโยชน์อย่างกวา้งขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๐ ซอฟต์แวร ์(software) 

นิยาม หมายความถงึโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามความหมายของกฎหมายว่าดว้ยลขิสทิธิ ์ 
ซึง่เป็นผลงานทีไ่ดจ้ากการวจิยั หรอืการประดษิฐค์ดิคน้ใหม่หรอืการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
ทีม่หีลกัวชิาอนัสามารถอธบิายไดอ้ย่างชดัเจน รวมถงึซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นการประยุกต์ 
หลกัวชิา เพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ในเชงิวชิาการ โดยตอ้งมลีกัษณะใด
ลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

๑. การด าเนินงานโครงการทีม่ลีกัษณะการพฒันาซอฟตแ์วรโ์ดยใชร้ะเบยีบวธิ ี
เชงิตวัเลข (numerical method) หรอืการด าเนินงานลกัษณะ engineering design  
ซึง่เป็นการปรบัปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง 

๒. งานทีม่ลีกัษณะการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง และพฒันาในระดบัแฟ้มขอ้มูลตน้ฉบบั
(source code) เพือ่พฒันาระบบการท างานใหด้ขีึน้ โดยมกีารปรบัปรุงระบบอย่างมนียัส าคญั 

๓. โครงการทีม่กีารเกบ็ขอ้มูลเชงิประสทิธภิาพและประเมนิผลเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
งานวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ชดัเจนว่าหลงัจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟตแ์วรม์าใชพ้ฒันาแลว้ระบบการท างานดขีึน้ไดอ้ย่างไร โดยตอ้งม ี
การปรบัปรุงระบบหรอืส ารวจความตอ้งการ รวมถงึแสดงผลลพัธห์รอืตวัชีว้ดัที่ชดัเจน  
ซึง่มไิดน้ าเขา้มาเพือ่ทดแทนระบบเดมิเพยีงอย่างเดยีว 

ทัง้นี้ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานวจิยัและพฒันา 

รปูแบบ อาจจดัท าไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ประกอบดว้ย 
๑. มคี าอธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เช่น คู่มอืทีอ่ธบิายการใชง้าน

หลกัการของวธิกีารท างานและหน้าทีข่องซอฟตแ์วรด์งักล่าวอย่างละเอยีดและชดัเจน 
เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความก้าวหน้าทางวชิาการ 
หรอืเสรมิสรา้งความรูห้รอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ ไดอ้ย่างไร ในแง่ใด 

๒. ตอ้งผ่านการพสิูจน์ หรอืแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอยีดใหค้รบถว้นทีแ่สดงถงึ
คุณค่าของผลงานนัน้ดว้ย 

การเผยแพร่ มหีลกัฐานการน าซอฟตแ์วรไ์ปใชห้รอืประยุกตใ์ชอ้ย่างแพร่หลายต่อวงวชิาการ  
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 

 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๐ ซอฟต์แวร ์(software) (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นงานทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอน ถูกตอ้ง เหมาะสมตามระเบยีบวธิวีจิยั 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 

๑. เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละน าเสนอผลเป็นความรูใ้หม่ทีล่กึซึง้ 
กว่างานเดมิ ทีเ่คยมผีูศ้กึษามาแลว้ 

       ๒. เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวาง หรอืสามารถน าไปประยุกตไ์ด้ 
อย่างแพร่หลาย 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิและใชง้านอย่างกวา้งขวาง
ในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๑ ผลงานรบัใช้ท้องถ่ินและสงัคม 

นิยาม ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรอืทอ้งถิน่ทีเ่กดิขึน้โดยใชค้วามเชีย่วชาญ 
ในสาขาวชิาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวชิา และปรากฏผลทีส่ามารถประเมนิไดเ้ป็นรูปธรรม 
โดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทอ้งถิน่และสงัคมนี้ตอ้งเป็นผลใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้ทางดา้นใดดา้นหนึ่ง หรอืหลายดา้น เกี่ยวกบัชุมชน วถิชีวีติ 
การศกึษา ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม อาชพีเศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง คุณภาพชวีติ 
หรอืสุขภาพ หรอืเป็นผลงานทีน่ าไปสูก่ารจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทางปัญญา 
ในรปูแบบอื่นทีส่ามารถแสดงไดเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ว่าสามารถใชแ้กปั้ญหาหรอืพฒันาสงัคม  
และก่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างชดัเจน หรอืเป็นการเปลีย่นแปลงในความตระหนกัและการรบัรู้
ในปัญหาและแนวทางแกไ้ขของชุมชน ทัง้นี้ ไม่นับรวมงานทีแ่สวงหาก าไรและไดร้บั
ผลตอบแทนสว่นบุคคลในเชงิธุรกจิ 

รปูแบบ จดัท าเป็นเอกสารและมคี าอธบิายหรอืค าชีแ้จงโดยชดัเจน รายละเอยีดเนื้อหา 
ของเอกสารแสดงใหเ้หน็ถงึองคป์ระกอบอย่างน้อยประกอบดว้ย 

๑. การมสีว่นร่วมและการยอมรบัของทอ้งถิน่และสงัคมเป้าหมาย 
๒. สภาพการณ์ของทอ้งถิน่และสงัคมก่อนการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
๓. กระบวนการทีท่ าใหท้อ้งถิน่และสงัคมเกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ 
๔. ความรูห้รอืความเชีย่วชาญทีใ่ชใ้นการท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 
๕. การคาดการณ์สิง่ทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้แลว้ 
๖. การประเมนิผลลพัธก์ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นจากความรู ้

          หรอืความเชีย่วชาญจากสาขาของผูย้ื่นขอ 
๗. แนวทางการตดิตามและธ ารงรกัษาพฒันาการทีเ่กดิขึน้ใหค้งอยู่ต่อไป 
การจดัท าเอกสารผลงานตอ้งสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการมสีว่นร่วมและการยอมรบัของ

กลุ่มเป้าหมายหรอืทอ้งถิน่ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ อาจแสดง
หลกัฐานเพิม่เตมิอื่น ๆ เกีย่วกบัผลงาน เช่น รปูภาพ หรอืการบนัทกึเป็นวดีทิศัน์ 
ภาพยนตร ์แถบเสยีง 

การพฒันาหรอืการแกปั้ญหาในพืน้ทีท่ี่มกีารบูรณาการศาสตรห์ลายสาขา สามารถ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคมไดจ้ากผลความส าเรจ็ของทุกสาขา 
โดยผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความเชีย่วชาญในการใช้
ศาสตรน์ัน้ ๆ เพือ่ร่วมพฒันาหรอืแกปั้ญหาจนท าใหพ้ืน้ทีน่ัน้เกดิการเปลีย่นแปลง 
อย่างเหน็ไดช้ดัเจน 

 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๑ ผลงานรบัใช้ท้องถ่ินและสงัคม (ต่อ) 

การเผยแพร่     การเผยแพร่ผลงานวชิาการรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคมท าไดโ้ดยการจดัเวทนี าเสนอ
ผลงานในพืน้ทีห่รอืการเปิดใหเ้ยีย่มชมพืน้ทีแ่ละจะตอ้งมกีารเผยแพร่สูส่าธารณะ 
อย่างกวา้งขวางในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีส่อดคลอ้งกบัผลงาน โดยการเผยแพร่นัน้
จะตอ้งมกีารบนัทกึเอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีส่ามารถใชอ้า้งองิได ้หรอืศกึษา
คน้ควา้ต่อไปได ้

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  ลกัษณะของผลงานตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความเชีย่วชาญในสาขาของผูย้ื่นขอ  
มกีารแสดงกระบวนการรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหา 
หรอืความตอ้งการทีม่าจากการมสีว่นร่วมของกลุ่มเป้าหมาย มกีารแสดงการวเิคราะห ์
หรอืสงัเคราะหค์วามรูท้ี ่สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจสถาณการณ์ 
จนเกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาชุมชน ทอ้งถิน่ 
หรอืสงัคมนัน้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และคุณภาพผลงานทีย่ื่นขอจะตอ้งสามารถน าไป 
เป็นแบบอย่างใหก้บัทอ้งถิน่หรอืสงัคมอื่นได ้หรอืก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงินโยบาย
หรอืถูกน าไปใชเ้ป็นนโยบายในระดบัจงัหวดั หรอืประเทศอย่างเป็นรปูธรรม 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A ผลงานตอ้งสง่ผลกระทบต่อสงัคม หรอืแวดวงวชิาการ
อย่างกวา้งขวาง เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์ร 
ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

        ๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม 

นิยาม          ผลงานนวตักรรมตอ้งเป็นสิง่ใหม่ หรอืสิง่ทีพ่ฒันาใหด้ขีึน้กว่าเดมิอย่างมนีัยส าคญั 
ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการพฒันามาตรฐาน ประสทิธภิาพ มลูค่า คุณภาพ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ สรา้งผลกระทบไดใ้นวงกวา้งในเชงิพาณิชย ์หรอืในเชงิสาธารณะ และมลีกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
        (๑) ผลงานนวตักรรมดา้นเทคโนโลย ีเช่น ผลติภณัฑ ์(product) การบรกิาร 
(service) กรรมวธิทีีเ่กีย่วกบัการผลติ (process) หรอื 
        (๒) ผลงานนวตักรรมดา้นสงัคม เช่น การจดัโครงสรา้งองคก์รระบบบรหิารจดัการ 
การบรหิารการเงนิ ธุรกจิ การตลาด หรอืในการอื่นใด 
 

รปูแบบ          จดัท าเป็นเอกสารและหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึบทบาทหน้าทีข่องผูข้อผลงาน
กระบวนการพฒันาผลงานนวตักรรม การน าผลงานนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์
หรอืสาธารณะ รวมถงึผลลพัธแ์ละผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากผลงานนวตักรรม โดยมี
องคป์ระกอบดงันี้ 
         ๑ เอกสารพรอ้มหลกัฐานขอ้มลูคุณสมบตัปิระจ าต าแหน่ง ทีแ่สดงถงึบทบาท
หน้าทีข่องผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการในดา้นต่าง ๆ การสรา้งทมีงานหรอืเครอืขา่ย 
การผลกัดนัการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์และการถ่ายทอดความรูสู้ผู่ใ้ชป้ระโยชน์ อาท ิ
ขอ้มลูการพฒันาบุคลากร (I&E career preparafion) ขอ้มลูการพฒันาเครอืข่ายหรอื
เชื่อมโยงภาคสว่นอื่น (I&E engagerment) 
         ๒ เอกสารพรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงานนวตักรรมทีส่รุปขอ้มลูทีแ่สดง 
ใหเ้หน็การพฒันาผลงาน สอดคลอ้งกบัรปูแบบผลงานนวตักรรมโดยสามารถจ าแนกตาม
ผลงานนวตักรรมดา้นเทคโนโลย ีหรอืผลงานนวตักรรมดา้นสงัคม ซึง่อย่างน้อย
ประกอบดว้ยประเดน็ดงันี้ 

๒.๑ ขอ้มลูของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
๒.๒ ค าอธบิายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรอืการท าใหเ้กดิคุณค่าในมติิ

ใหม่ โดยระบุแนวทางใหม่ หรอืวธิกีารใหม่ หรอืวธิที าใหเ้กดิประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิล
ดกีว่าเดมิ หรอืวธิทีีท่ าใหเ้กดิจากการพฒันาทีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย หรอืวธิี
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาผลติภณัฑ ์หรอืความรูใ้หม่ในประเทศจากกระบวนการวศิวกรรม
ยอ้นรอย รวมถงึการมสีว่นร่วมของการก าหนดปัญหาและแกปั้ญหา หรอืการสรา้งคุณค่า
ในมติใิหม่ 

 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 

รปูแบบ (ต่อ) ๒.๓ ค าอธบิายถงึความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ชใ้นการแก้ปัญหาหรอืการสรา้งคุณค่า 
๒.๔ ค าอธบิายถงึความรูใ้หม่ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัเสรจ็สิน้การด าเนินการ 
๒.๕ ค าอธบิายถงึการด าเนินการหรอืการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 
๒.๖ ค าอธบิายถงึผลลพัธห์รอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูใ้ช้ 

๓. เอกสารพรอ้มหลกัฐานประกอบการพจิารณาอื่น ๆ (ถา้ม)ี ผูเ้สนอผลงานสามารถใช้
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิเพือ่ประกอบการพจิารณา ซึง่สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึ
ความรูท้ีใ่ชใ้นการพฒันาบทบาทของผูม้สีว่นร่วมหรอืภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงาน
นวตักรรม อาท ิ

๓.๑ ขอ้มลูทรพัยส์นิทางปัญญา (intellectual property) 
๓.๒ ขอ้มลูในการน าผลงานไปต่อยอด/ สรา้งมลูค่าเพิม่ (entity creation) 
๓.๓ ขอ้มลูการไดร้บัทุนจากภายนอก (sponsored research) 
๓.๔ ขอ้มลูการน าไปใชป้ระโยชน์ (use & licensing) อาท ิหลกัฐานการประเมนิผล

ลพัธห์รอืผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของประเทศ  
หรอืรายงานผลการประเมนิผลกระทบจากผูป้ระเมนิอสิระ 

การเผยแพร่        เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่เป็นบุคคลภายนอกทีม่าจากหลากหลายสถาบนั  
(peer reviewer) ทีไ่ดร้บัการยอมรบั 
        ๑. รายงานการพฒันาผลงานนวตักรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์ อาท ิ
             ๑.๑ รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์หรอืรายงานเชงิเทคนิค (technical report)  
ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (industry sponsored activities)  
รวมถงึสญัญาหรอืขอ้ตกลงการท างานร่วมกนัแสดงถงึการน าผลงานนวตักรรมไปใช้
ประโยชน์ ขอ้มลูผลติภณัฑใ์หม่ (novel data/products) ขอ้มลูวธิกีาร/กระบวนการใหม่ 
(novel process /procedure) การออกแบบสิง่ประดษิฐซ์ึ่งตอ้งไดร้บัการประเมนิโดย
ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 

 

 

 

 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 

การเผยแพร่ 
(ต่อ) 

       ๑.๒ รายงานผลการประเมนิผลกระทบจากผูป้ระเมนิอสิระทีแ่สดงถงึผลลพัธ ์
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากผลงานนวตักรรม 

       ๑.๓ ในกรณีทีผ่ลงานนวตักรรมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะไดต้อ้งมี
หลกัฐานแสดงเหตุผล รวมถงึตอ้งมหีลกัฐานยนืยนัถงึการน าผลงานนวตักรรมไปใช้
ประโยชน์ 

๒. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปัญญาของผลงานนวตักรรม อาท ิสทิธบิตัร  
สทิธบิตัรการประดษิฐ ์อนุสทิธบิตัร เอกสารแสดงการไดร้บัการขึ้นทะเบยีนบญัชนีวตักรรมไทย 

๓. การเผยแพร่ผลงานนวตักรรมผ่านเวทรีะดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาตทิีเ่ปิด
โอกาสใหม้กีารน าเสนอผลงานดา้นนวตักรรมสูส่าธารณะ 

๔. การแพร่หลาย (diffusion) ของเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมทีฝั่งตวั (embedded) 
ในผลติภณัฑห์รอืกระบวนการผลติหรอืการบรกิาร 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ผลงานนวตักรรมด้านเทคโนโลยี 
ระดบั B 
     ๑. เป็นผลงานนวตักรรมทีม่กีารประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบับรบิทของ
องคก์รหรอืพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่ง โดยมกีารด าเนินงานแบบครบกระบวนการครอบคลุมตัง้แต่
การศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหปั์ญหา พฒันาและทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์
จรงิ หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้
เทคโนโลย ี(Technology Readiness Level : TRL) ในระดบั ๓ ขึน้ไป ทีผ่่านขัน้การพสิจูน์
แนวคดิ (proof-of-concept) และสว่นประกอบหรอืชิ้นสว่นต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ  
ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 
     ๒. น าไปสูแ่นวทางการแกปั้ญหาจากความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์และก่อใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ และสง่ผลกระทบทางบวกต่อผูใ้ชง้านหรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทาง
เศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้โดยมหีลกัฐานการวเิคราะห์
ผลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 

 ระดบั A 
     ๑. ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และเป็นการปรบัปรุงผลติภณัฑห์รอืกระบวนการทีม่ี
ความแตกต่างจากเดมิใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพดขีึน้ หรอืการพฒันาหรอืมาตรฐาน 
หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้เทคโนโลย ี(Technology Readiness Level : TRL) 
ในระดบั ๕ ขึน้ไป ทีส่ว่นประกอบต่างๆ ของทัง้ระบบผ่านการทดสอบว่าท างานไดจ้รงิ 
เป็นตน้แบบระบบสมบูรณ์ (full function prototype) สามารถสาธติการท างาน 
ในสภาพแวดลอ้มจรงิตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ 
     ๒. น าไปสูก่ารต่อยอดหรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ของผลงานดว้ยการน าไปใชป้ระโยชน์ใน
เชงิพาณิชย ์(commercialization) หรอืใชป้ระโยชน์สูส่าธารณะและเหน็ผลการเปลีย่นแปลง
เป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA)  
ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ 
ระดบั A+ 
     ๑. เป็นผลงานนวตักรรมทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูหรอืมกีารบูรณาการศาสตร์ 
ทีน่ าไปสูก่ารไดเ้ทคโนโลยใีหม่หรอืกระบวนการใหม่ หรอืเป็นการเพิม่คุณภาพ 
และคุณสมบตัใิหม่ๆ (key features) ของผลติภณัฑห์รอืกระบวนการทีด่ขีึน้กว่าเดมิอย่าง
มนีัยส าคญั หรอืเกดิการขยายผลทีน่ าไปสูก่ารจดัตัง้ธุรกจิใหม่ (entity creation) อาท ิ
จดัตัง้บรษิทัวสิาหกจิเริม่ตน้ (startup/spin-off) หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน หรอื
คุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้เทคโนโลย ี(Technology Readiness Level : TRL) 
ในระดบั ๘ ขึน้ไป เป็นเทคโนโลยทีีผ่่านการทดสอบครบถว้นสมบูรณ์ พรอ้มน าไปใชง้าน
จรงิในภาคการผลติและบรกิาร (fully qualified) หรอืประสบผลส าเรจ็ในการใชง้านจรงิ 
(proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์  
เกดิผลส าเรจ็เป็นรปูธรรม 
   ๒. ไดร้บัการยอมรบัระดบัชาต ิหรอื นานาชาต ิและถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย ์
(commercialization) หรอืใชป้ระโยชน์สูส่าธารณะในวงกวา้งหรอืก่อใหเ้กดิการพฒันา 
และปรบัปรุงแบบก้าวกระโดดสูร่ะดบัประเทศ หรอืก่อใหเ้กดิสิง่ใหม่ในอุตสาหกรรมที่
น าไปสู่การผลติหรอืบรกิารมลูค่าสงู หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : 
EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ 

 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
(ต่อ) 

ผลงานนวตักรรมด้านสงัคม 
ระดบั B 
     ๑. เป็นผลงานนวตักรรมทีม่กีารด าเนินงานแบบครบกระบวนการ ครอบคลุมตัง้แต่
การศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหปั์ญหา การมสีว่นร่วมและยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 
พฒันาออกแบบกระบวนการ ทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จรงิและมกีารตดิตาม
ประเมนิผลลพัธ ์หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึ
ความพรอ้มของความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสงัคม (Social Readiness Level : SRL)  
ในระดบั ๓ ขึน้ไป ทีผ่่านการทดสอบแนวทางการพฒันาหรอืแกปั้ญหาร่วมกบัผูม้สี่วนได้
สว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมกีารตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพืน้ที่ 
น าร่องเพือ่ยนืยนัผลกระทบตามทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ เพือ่พจิารณาความพรอ้มขององค์
ความรูแ้ละเทคโนโลยทีีน่ ามาประยุกตใ์ช ้ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึ
ศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

๒. น าไปสูแ่นวทางการแก้ปัญหาจากความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์และก่อใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้และสง่ผลกระทบทางบวกต่อผูใ้ชง้าน หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทาง
เศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐานการวเิคราะห์
ผลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ 
ระดบั A 
       ๑. ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และมกีารน าไปประยุกตใ์ชใ้นเชงินโยบาย หรอืเชงิ
ระบบ หรอืเชงิกลไกทีก่่อใหเ้กดิการพฒันาในระดบัองคก์รหรอืเครอืขา่ย ภาคสว่น 
(consortium) หรอืชุมชน ทีด่ขีึน้อย่างเป็นรปูธรรม หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน  
หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของความรู้ และเทคโนโลย ี
ดา้นสงัคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดบั ๕ ขึน้ไป ทีแ่นวทางในการ
แกปั้ญหาไดร้บัการตรวจสอบ และถูกน าสนอแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง  
หรอืสามารถน าผลการศกึษาไปประยุกตใ์ชใ้นสิง่แวดลอ้มอื่น ร่วมกบัการปรบัปรุงแนว
ทางการพฒันา การแก้ปัญหา รวมถงึการทดสอบแนวทางการพฒันาการแกปั้ญหาใหม่ 
ในสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็
ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
(ต่อ) 

        ๒. มกีารน าไปใชเ้ป็นตน้แบบ หรอืมกีารถ่ายทอดการด าเนินงานไปยงัองคก์ร 
หรอืเครอืขา่ยองคก์รหรอืชุมชนอื่น หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ  
(Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบ 
เชงิสงัคมและเศรษฐกจิ 
ระดบั A+ 
         ๑. ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมกีารน าไปใชใ้นเชงินโยบาย หรอืเชงิระบบ 
หรอืเชงิกลไก หรอืการสรา้งหน่วยธุรกจิ ทีท่ างานลกัษณะไม่แสวงหาก าไรหรอื social 
enterprise ทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมอย่างมนีัยส าคญั (อาท ินวตักรรม
ภาครฐั นวตักรรมสงัคมดจิทิลั นวตักรรมหน่วยเชื่อมโยง นวตักรรมดา้นเศรษฐกจิ 
เชงิสงัคม นวตักรรมด้านเศรษฐกจิแบ่งปัน) ในวงกวา้งอย่างเป็นรูปธรรม หรอืการพฒันา 
หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของความรูแ้ละ
เทคโนโลยดีา้นสงัคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดบั ๘ ขึน้ไป ทีม่กีารเสนอ
แนวทางการพฒันา การแก้ปัญหาในรปูแบบแผนการด าเนนิงานทีส่มบูรณ์ และไดร้บัการ
ยอมรบั หรอื ไดร้บัการยอมรบัให้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ไดจ้รงิ ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 
         ๒. น าไปสูก่ารขยายผลในวงกวา้ง ในระดบัพืน้ทีเ่ขตภูมสิงัคมหรอืจงัหวดั 
หรอืภูมภิาค หรอืประเทศ หรอืเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลั
นวตักรรมทางสงัคมหรอืรางวลัทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบนิเวศนวตักรรมจากองคก์รทีไ่ดร้บัการ
ยอมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Value 
Added : EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๑ ต ารา 

นิยาม งานวชิาการทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีนการสอนทัง้วชิา หรอืเป็นสว่นหนึ่งของวชิา ซึง่เกดิจาก
การน าขอ้คน้พบจากทฤษฎ ีจากงานวจิยัของผูข้อ หรอืความรูท้ีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ศกึษา 
มาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์รวบรวมและเรยีบเรยีง โดยมมีโนทศัน์ทีผู่เ้ขยีนก าหนดใหเ้ป็น
แกนกลาง ซึง่สมัพนัธก์บัมโนทศัน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มเีอกภาพสมัพนัธภาพและ 
สารตัถภาพตามหลกัการเขยีนทีด่ ีใชภ้าษาทีเ่ป็นมาตรฐานทางวชิาการ และใหค้วามรูใ้หม่
อนัเป็นความรูส้ าคญัทีม่ผีลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงต่อวงการวชิาการนัน้ ๆ 

เนื้อหาสาระของต าราตอ้งมคีวามทนัสมยัเมื่อพจิารณาถงึวนัทีผู่ข้อยื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ทัง้นี้ ผูข้อก าหนดต าแหน่งจะตอ้งระบุวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในหลกัสตูรทีใ่ชต้ าราเล่มทีเ่สนอขอ
ต าแหน่งทางวชิาการดว้ย 

ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็น "ต ารา" นี้อาจไดร้บัการพฒันาขึน้จากเอกสารค าสอนจนถงึ
ระดบัทีม่คีวามสมบูรณ์ทีสุ่ด ซึง่ผูอ้่านอาจเป็นบุคคลอื่นทีม่ใิช่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ แต่สามารถ
อ่านและท าความเขา้ใจในสาระของต ารานัน้ดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้ศกึษาในวชิานัน้ 

หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน 
ไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นต าราไม่ได ้เวน้แต่จะมกีารพฒันาจนเหน็ไดช้ดัว่าเป็นต ารา 

รปูแบบ เป็นรปูเล่มทีป่ระกอบดว้ยค าน า สารบญั เนื้อเรื่อง การอธบิายหรอืการวเิคราะห ์การสรุป
การอา้งองิ บรรณานุกรม และดชันีคน้ค า ทัง้นี้ควรมกีารอา้งองิแหล่งขอ้มลูทีท่นัสมยัและ
ครบถว้นสมบูรณ์ การอธบิายสาระส าคญัมคีวามชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มลู แผนภาพ ตวัอย่าง
หรอืกรณีศกึษาประกอบจนผูอ้่านสามารถท าความเขา้ใจในสาระส าคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การเผยแพร่ดว้ยวธิกีารตพีมิพ ์หรอื 
๒. การเผยแพร่โดยสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซดีรีอม,  

e-learning, online learning 
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านกัพมิพซ์ึ่งเป็นทีย่อมรบั 
การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอย่างกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรยีนการสอน

วชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเท่านัน้ จ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่งทีอ่าจแสดงการเผยแพร่ 
อย่างกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพร่ไดเ้ช่นกนั 

 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๑ ต ารา (ต่อ) 

การเผยแพร่ 
(ต่อ) 

กรณีทีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของต าราแลว้ไม่อยู่ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยั
ก าหนด การน าต ารานัน้ไปแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในต าราเพือ่น ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม่ สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพ
ต าราทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแก้ไขนัน้ใหม่อกีครัง้หนึ่ง 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นต าราทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบูรณ์และทนัสมยั มแีนวคดิ 
และการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 

๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้า 
ทางวชิาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

๒. มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัของผูเ้ขยีน 
ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน 

๓. สามารถน าไปใชอ้า้งองิอย่างกวา้งขวางต่อวงวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบั
นานาชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) หรอืทฤษฎใีหม่ทางวชิาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุ้นใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๒ หนังสือ 

นิยาม งานวชิาการทีเ่กดิจากการคน้ควา้ศกึษาความรูใ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบดา้น 
และลกึซึง้ มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละเรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยมโนทศัน์
หลกัทีเ่ป็นแกนกลางและมโนทศัน์ย่อยทีส่มัพนัธก์นั มคีวามละเอยีดลกึซึง้ ใชภ้าษาทีเ่ป็น
มาตรฐานทางวชิาการ ใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้งเสรมิปัญญาความคดิและสรา้งความ
แขง็แกร่งทางวชิาการใหแ้ก่สาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง เนื้อหาของหนงัสอื
ไม่จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งหรอืเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสตูรหรอืของวชิาใดวชิาหนึ่ง
ในหลกัสตูร และไม่จ าเป็นตอ้งน าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในวชิาใดวชิาหนึ่ง 

เนื้อหาสาระของหนงัสอืตอ้งมคีวามทนัสมยัเมื่อพจิารณาถงึวนัทีผู่ข้อยื่นเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 

หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน
ไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นหนงัสอืไม่ได้ 

รปูแบบ เป็นรูปเล่มทีป่ระกอบดว้ย ค าน า สารบญั เนื้อเรื่อง การวเิคราะห ์การสรุป การอา้งองิ 
บรรณานุกรม และดชันีคน้ค า ทีท่นัสมยัและครบถว้นสมบูรณ์ โดยอาจมขีอ้มลู แผนภาพ 
ตวัอย่าง หรอืกรณีศกึษาประกอบดว้ยกไ็ด ้ตามรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

๑. เป็นงานทีน่กัวชิาการเขยีนทัง้เล่ม (authored book) คอืเอกสารทีผู่เ้ขยีนเรยีบเรยีง 
ขึน้ทัง้เล่มอย่างมเีอกภาพ มรีากฐานทางวชิาการทีม่ ัน่คง และใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้งเสรมิ
ปัญญา ความคดิ และสรา้งความแขง็แกร่งทางวชิาการ 

๒. เป็นงานวชิาการบางบทหรอืสว่นหนึ่งในหนังสอืทีม่ผีูเ้ขยีนหลายคน (book chapter) 
โดยจะตอ้งมคีวามเป็นเอกภาพของเนื้อหาวชิาการ ซึง่ผูอ้่านสามารถท าความเขา้ใจ 
ในสาระส าคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ในแต่ละบท และเป็นงานศกึษาค้นควา้อย่างมรีะบบ 
มกีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิวีทิยาอนัเป็นทีย่อมรบัจนไดข้อ้สรุปทีท่ าใหเ้กดิ
ความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้กรณีทีใ่นแต่ละบทมผีูเ้ขยีนหลายคน
จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคนอย่างชดัเจน 

จ านวนบททีจ่ะน ามาแทนหนงัสอื ๑ เล่ม ตอ้งมจี านวนอย่างน้อย ๕ บท  
และมจี านวนหน้ารวมกนัแลว้ไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนงัสอื 
ทัง้ ๕ บท จะตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกนัและอยู่ในขอบขา่ยสาขาวชิาทีเ่สนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวชิาการ ทัง้นี้ อาจอยู่ในหนงัสอืเล่มเดยีวกนัหรอืหลายเล่มกไ็ด ้และส าหรบัการประเมนิ
คุณภาพจะตอ้งประเมนิคุณภาพโดยรวมทัง้หมด 

 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๒ หนังสือ (ต่อ) 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การเผยแพร่ดว้ยวธิกีารตพีมิพ์ 
๒. การเผยแพร่โดยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์อาท ิการเผยแพร่ในรปูของซดีรีอม 
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพมิพซ์ึ่งเป็นทีย่อมรบั 
การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้จะต้องเป็นไปอย่างกวา้งขวาง โดยจ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่ง 

ทีอ่าจแสดงการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวาง 
ในการเผยแพร่ไดเ้ช่นกนั 

กรณีทีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของหนงัสอืแลว้ไม่อยู่ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยั
ก าหนด การน าหนงัสอืนัน้ไปแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในหนงัสอืเพือ่น ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม่ สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพหนงัสอื
ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแก้ไขนัน้ใหม่อกีครัง้หนึ่ง 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นหนงัสอืทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบูรณ์และทนัสมยัมแีนวคดิ
และการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 

๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้า 
ทางวชิาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

๒. มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัทีเ่ป็นการแสดง
ใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

๓. สามารถน าไปใชอ้า้งองิอย่างกวา้งขวางต่อวงวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบั
นานาชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) หรอืทฤษฎใีหม่ทางวชิาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุ้นใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาติ 

 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๓ บทความทางวิชาการ 

นิยาม งานเขยีนทางวชิาการซึง่มกีารก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอืวเิคราะห์  
อย่างชดัเจน ทัง้นี้ มกีารวเิคราะหป์ระเดน็ดงักล่าวตามหลกัวชิาการ โดยมกีารส ารวจ
วรรณกรรมเพือ่สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวเิคราะหใ์นประเดน็นัน้ได ้อาจเป็นการน า
ความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลรอ้ยเรยีงเพือ่วเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ โดยทีผู่เ้ขยีน
แสดงทศันะทางวชิาการของตนไวอ้ย่างชดัเจนดว้ย 

รปูแบบ ประกอบดว้ยการน าความทีแ่สดงเหตุผลหรอืทีม่าของประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอื
วเิคราะห ์กระบวนการอธบิายหรอืวเิคราะหแ์ละบทสรุป มกีารอา้งองิและบรรณานุกรม 
ทีค่รบถว้นและสมบูรณ์ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารวชิาการ ดงัต่อไปนี้ 
    ๑.๑ วารสารวชิาการระดบัชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบั

ในวงวชิาการในสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยวารสารวชิาการนัน้ต้องมี
การตพีมิพอ์ย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมกีารตรวจสอบ
คุณภาพของบทความโดยผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึง่เป็น
บุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบนั อย่างน้อย ๓ คน ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้  
อาจเผยแพร่เป็นรปูเล่มสิง่พมิพ ์หรอืเป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กี าหนดการเผยแพร่อย่าง
แน่นอนชดัเจน 

    ๑.๒ วารสารวชิาการระดบันานาชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลู 
ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ไดแ้ก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science 
(เฉพาะในฐานขอ้มลู SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้), JSTOR และ Project Muse ทัง้นี้ 
วารสารวชิาการนัน้อาจเผยแพร่เป็นรปูเล่มสิง่พมิพ ์หรอืเป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 

๒. เผยแพร่ในหนงัสอืรวมบทความในรปูแบบอื่นทีม่กีารบรรณาธกิาร 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ (Peer Reviewer) ประเมนิคุณภาพ 

เมื่อไดเ้ผยแพร่ "บทความวชิาการ" ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า "บทความวชิาการ" นัน้ 
มาแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหน่ึงเพือ่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการและใหม้กีารประเมนิคุณภาพ "บทความวชิาการ" นัน้อกีครัง้หนึ่ง จะกระท าไม่ได้ 

 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๓ บทความทางวิชาการ (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบูรณ์ 
และทนัสมยั มแีนวคดิและการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 

๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้า 
ทางวชิาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 

๒. สามารถน าไปอา้งองิในฐานขอ้มลูอย่างกวา้งขวางในระดบัชาต ิมคีวามละเอยีด
และความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) ทางวชิาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุ้นใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบั 

ในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 
ว่าด้วย คณุสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-------------------------- 

 
๘. ตวัอย่างแนบท้าย 

กรณีได้รบัวฒิุเพ่ิมขึ้น 

การค านวณหาระยะเวลาทีต่้องด ารงต าแหน่งอาจารย ์กรณีทีม่กีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหส้งูขึน้ 

= ระยะเวลาทีย่งัขาดตามวุฒกิารศกึษาเดมิ x คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามวุฒกิารศกึษาใหม่ (ปี) 
 (เดอืน)  คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามวุฒกิารศกึษาเดมิ (ปี) 

หมายเหตุ   ใหแ้ปลงหน่วยระยะเวลาในการค านวณจากปีเป็นเดอืนก่อน 

ตวัอย่าง 

 นาย ก ได้รบัวุฒปิรญิญาตร ีท าการสอนเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดอืน ต่อมาลาศกึษาต่อและ
ได้รบัวุฒปิรญิญาโทเพิม่ขึ้น และกลบัมาท าการสอนหลงัจากได้รบัวุฒปิรญิญาโท ดงันัน้ นาย ก จะต้อง  
ท าการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาโทอกีกีปี่ จงึจะขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยไ์ด้ 

วิธีการค านวณดงัน้ี 

คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งปรญิญาตร ี  ๖ ปี =  ๗๒ เดอืน 
คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งปรญิญาโท   ๔ ปี =  ๔๘ เดอืน 
นาย ก ท าการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาตรมีาแลว้ ๒ ปี ๖ เดอืน =  ๓๐ เดอืน 
ยงัขาดระยะเวลาทีต่อ้งท าการสอนตามวุฒปิรญิญาตร ี =  ๗๒ - ๓๐ =  ๔๒ เดอืน 
ต่อมาเมื่อไดร้บัวุฒปิรญิญาโทจะตอ้งท าการสอนอกี =  ๔๒ x ๔ =  ๒๘ เดอืน 
             ๖ 

ดงันัน้ นาย ก จะตอ้งท าการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาโทอกี = ๒ ปี ๔ เดอืน 

กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

หากจะลาศกึษาหรอืฝึกอบรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และประสงคจ์ะขอต าแหน่ง
ทางวิชาการก็ให้เสนอขอก่อนวนัที่ได้รบัอนุมตัิให้ศึกษาหรือฝึกอบรม และต้องเป็นการขอต าแหน่ง  
โดยวธิปีกตเิท่านัน้ 

 


