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“ก.พ.อ.”       หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน 
         สถาบันอุดมศึกษา 

“มหาวิทยาลัย”       หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“สภามหาวิทยาลัย”      หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“สภาวิชาการ”     หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“ส่วนงาน”    หมายความว่า คณะ วิทยาลัย และส่วนงานวิชาการที่เรียกชื่อ 

      อย่างอ่ืนที่มีอ านาจและหน้าที่ด้านวิชาการ  
“คณะกรรมการ”      หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
      ซ่ึงแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยประจ าสายวิชาการ 
      ประเภทคณาจารย์ประจ า 
      ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
      ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

      “ข้าราชการ”   หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
        ตามโครงสร้างที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

“หลักสูตรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือ 
      หลักสูตรของสภาวิชาชีพของส่วนงาน 
      ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพตามกฎหมาย 

        และสามารถน าไปก าหนดอัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทนที่ควรได้รับและต าแหน่งที่ควรแต่งตั้งได้ 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ ๖ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน และคุณภาพในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
การด าเนินการต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงการ
วิชาการสากล 

ข้อ ๗ การด าเนินการทุกข้ันตอนในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับนี้ 
ให้กระท าโดยลับ 

ข้อ ๘ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วยผู้ด ารง
ต าแหน่ง ดังนี้ 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคลากร        
ในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า
หกคน  

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ. ก าหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้ 

 



๓ 

ให้รองอธิการบดีตามที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี ซึ่งสามารถเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ในวาระต่อไปได้ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่สภามหาวิทยาลัยยังมิได้แต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม ่ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งขึ้นใหม่                     

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ และอ านาจ ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับนี้ แก่สภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณากลั่นกรองการก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ 

(๓) พิจารณากลั่นกรองการวินิจฉัยทบทวนเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

(๔) ออกประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้   
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการ  

อันอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๑๐ การประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารหรือสื่อการสอนอ่ืน ๆ ที่ใช้ประเมินผลการสอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน 
และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ และวิธีการนับเวลาด ารงต าแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งทางวิชาการ  
ให้เป็นไปตามเอกสารที่แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้วก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และให้ถือระยะเวลา
การด ารงต าแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวเป็นระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  และปฏิบัติหน้าที่ 
ตามข้อบังคับนี ้

ข้อ 13 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้ด าเนินการผ่านระบบฐานข้อมูลการขอต าแหน่ง  
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

หมวด 2 
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป 

ข้อ ๑4 ผลงานที่ใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั่วไปประกอบด้วย ผลงานทางการสอน และ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ผลงานทางการสอนแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
(1) เอกสารประกอบการสอน 
(2) เอกสารค าสอน 

ผลงานทางวิชาการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
กลุ่มท่ี ๑ งานวิจัย 
กลุ่มท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน แบ่งเป็น 



๔ 

(๑) ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
(๒) ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้ 
(๓) ผลงานวิชาการเพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
(4) บทความปริทัศน์ (Review Article) 
(5) กรณีศึกษา (Case Study)  
(6) งานแปล  
(7) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
(8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(9) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
(10) สิทธิบัตร 
(๑1) ซอฟต์แวร์ 
(12) ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
(13) ผลงานนวัตกรรม 

กลุ่มท่ี 3 แบ่งเป็น 
(๑) ต ารา 
(๒) หนังสือ 
(๓) บทความทางวิชาการ 

ลักษณะของผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทตามวรรคสองและวรรคสาม  
ให้เป็นไปตามเอกสารที่แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ผลงานทางวิชาการกลุ่มที่ 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (4) บทความปริทัศน์ (Review 
Article) สามารถน ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้เฉพาะระดับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ผลงานทางวิชาการท่ีน ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้นั้น ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
(๑) เป็นงานที่จัดท าขึ้นโดยผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
(๒) เป็นงานในสาขาวิชาเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเป็นงานเชิงบูรณาการกับสาขาวิชา 

ที่เชี่ยวชาญ โดยผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องสรุปความเชี่ยวชาญ ให้มีความสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการที่เสนอ 
ตามเอกสารที่แนบท้ายข้อบังคับนี้    

(๓) ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารที่แนบ
ท้ายข้อบังคับนี ้

ข้อ ๑๖ ผลงานทางวิชาการที่จัดท าขึ้นโดยบุคคลหลายคน สามารถน ามาใช้ในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารที่แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๗ ผลงานทางวิชาการท่ีน ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้นั้น ต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้ 

(๑) การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของผู้ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ือ 
รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้ 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม
เท่านั้น 

(๒) เป็นผลงานที่ผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามข้อ ๖0     
ข้อ ๑๘ ผลงานทางวิชาการท่ีใช้แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการได้นั้น ต้องมีระดับคุณภาพ B หรือ A หรือ 

A+  ทั้งนี้ คุณลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการแต่ละระดับ ให้เป็นไปตามเอกสารที่แนบท้ายข้อบังคับนี้ 



๕ 

หมวด 3 
การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
การลงโทษและการเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ 

ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการแล้ว ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็น ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัต ิ

หมวด 4 
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป 

ส่วนที่ ๑ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ข้อ ๒๑ พนักงานมหาวิทยาลัยจะขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่  
ในต าแหน่งอาจารย์ ครบตามเกณฑ์ระยะเวลา และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานมาแล้ว ดังนี้ 

(1) ไม่น้อยกว่าสี่ปี กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 
(2) ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

กรณีที่ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย และได้สอน
ประจ าวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตหรือสี่สิบห้าชั่วโมงระบบ
ทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งมาแล้ว อาจน า
ระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษ หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้น มารวมค านวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วน
ของเวลาที่ท าการสอน 

กรณีท่ีอาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับ
วุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน เพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ข้อ 2๒ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับการประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอ 
ที่ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิด  
การเรียนรู้ สามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ ก าหนดไว้ 
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตหรือสี่สิบห้าชั่วโมงระบบทวิภาค ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีความช านาญในการสอน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน 
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน       

ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิ ชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกัน 
ได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตหรือสี่สิบห้าชั่วโมงระบบทวิภาค ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาและมีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมิน 
จากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

 



๖ 

ข้อ ๒๓ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องมีผลงานทางวิชาการประกอบด้วยผลงานที่มี
คุณภาพระดับ B และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) งานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 
(2) งานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ 
(3) งานวิจัย 1 เรื่อง และต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม  
โดยที่งานวิจัยตาม (1) - (3) อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี ้

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการกลุ่มสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น   
ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีคุณภาพระดับ B หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพระดับ A  
ซึ่งแทนผลงานวิจัยตาม (2) - (3) ได้ โดยที่ผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(First author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี ้

ทั้งนี้ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีใช้เสนอขอ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
รองศาสตราจารย์ 

ข้อ ๒๔ พนักงานมหาวิทยาลัยจะขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ได้นั้น ต้องด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ข้อ ๒๕ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องได้รับการประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอ 
ที่ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ สามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตหรือสี่สิบห้าชั่วโมงระบบทวิภาค ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีความช านาญพิเศษในการสอน จะต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  

ส าหรับกรณีท่ีผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอนแล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกิตหรือสี่สิบห้าชั่วโมงระบบทวิภาค ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
และมีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มา และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๖ การขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้กระท าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้   
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ระดับ B และมีปริมาณอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี้ 
(1) งานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 
(2) งานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ   
และ 
(3) ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม  

โดยที่งานวิจัยตาม (1) - (2) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  
(First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม  



๗ 

ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี ้

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงาน ซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณ ดังต่อไปนี้                         
(1) งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เรื่องและมีคุณภาพระดับ B 

อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ  
(2) งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

อย่างน้อย 1 เรื่อง มีคุณภาพระดับ B  
โดยที่งานวิจัยตาม (1) - (2) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี้ ตามลักษณะ 
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการกลุ่มสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
โดยวิธีที่ ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย 2 เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ A ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author) และอย่างน้อย 1 เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ B แทนผลงานตาม (1) - (2) ได้ ทั้งนี้   
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน ามา
ใช้ได้ไม่เกินจ านวน 1 ใน 3 ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่
หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวนอย่างน้อย 2 เรื่องด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนมากกว่าหนึ่งผลงาน ซึ่งเป็นผลงานรับใช้
ท้องถิ่น และสังคมที่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ด าเนินการคนละพ้ืนที่หากเป็นการด าเนินการ
ในลักษณะที่ขยายผลเชิงพ้ืนที่จากพ้ืนที่เดียวไปสู่หลายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้นโดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน 
ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอดซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกัน และซ้ าซ้อนกัน  
ผู้ขออาจสามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม 

ทั้งนี้ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีใช้เสนอขอ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้  
วิธีที่ ๓ ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการกลุ่มสาขาวิชา ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ.อ หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนด ผู้ขอต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 
และ Quartile 2 ของ Scopus หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย ๕ เรื่อง  
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย 
๕๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 

(๓) มีค่า Life time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 
(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัยตามจ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยก าหนด อย่างน้อย ๕ โครงการ (Life-time)  
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการกลุ่มสาขาวิชา ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ

สาขาวิชาอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ.อ หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 



๘ 

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย ๓ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(First author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย  
1๕๐ รายการโดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 

(๓) มีค่า Lifetime h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๔ และ 
(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัยตามจ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยก าหนด อย่างน้อย ๕ โครงการ (Life-time)  
หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖๐ และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วให้น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ 

ส่วนที่ ๓ 
ศาสตราจารย์ 

ข้อ ๒๗ พนักงานมหาวิทยาลัยจะขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ได้นั้น ต้องด ารงต าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ข้อ ๒๘ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ 
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 2๙ การขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้กระท าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้   
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ระดับ A และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้ 

(1) งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 

(2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง  

และ 
(3) ต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม 

โดยที่ผลงานตาม (1) - (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
ข้อบังคับนี ้

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้ 
(1) งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ที่มีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย 2 เรื่อง และมีคุณภาพระดับ A  
อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ  

(2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับ 
นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง โดยที่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
ต้องมีคุณภาพระดับ A+ และอีกอย่างน้อย 3 เรื่องมีคุณภาพระดับ A หรือ 



๙ 

(3) งานวิจัย อย่างน้อย 10 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ที่มีคุณภาพระดับ A  

โดยที่ผลงานตาม (1) - (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A+ และอย่างน้อย 1 เรื่อง  
ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) ส าหรับผลงานตาม (3) อย่างน้อย 6 เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  
(First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน 
ทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี ้

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการกลุ่มสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น     
ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ดังนี้ 

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A และมีปริมาณ ดังนี้ 
(๑) งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
(๒) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน รวมกันทั้งหมด  
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

และ  
(๓) ต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย ๒ เล่ม 

โดยที่ผลงานตาม (1) - (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A+ และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้ 
(๑) งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ      
  (๒) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน รวมกันทั้งหมด  
อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ 

  (๓) ต ารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 3 เล่ม  
โดยที่ผลงานตาม (1) - (2) อย่างน้อย 3 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ส าหรับต าราหรือหนังสือ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(First author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี ้

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับ 
การเผยแพร่ ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และน ามาใช้ได้ไม่เกินจ านวน  
1 ใน 3 ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวนอย่างน้อย 2 เรื่องด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนมากกว่าหนึ่งผลงาน ซึ่งเป็นผลงานรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม ที่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ด าเนินการคนละพ้ืนที่หากเป็นการด าเนินการใน
ลักษณะที่ขยายผลเชิงพ้ืนที่จากพ้ืนที่เดียวไปสู่หลายพื้นที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้นโดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิด
กลไกใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอดซึ่ งต้องไม่ใช่งานเดียวกันและซ้ าซ้อนกัน ผู้ขออาจ
สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม 

ทั้งนี้ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีใช้เสนอขอ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 



๑๐ 

วิธีที่ ๓ ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการกลุ่มสาขาวิชา ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ตามที่  ก.พ.อ หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนด ผู้ขอต้องเสนอ 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 
และ Quartile 2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย 
๑,๐๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 

(๓) มีค่า Life time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๑๘ และ 
(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัยตามจ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยก าหนด อย่างน้อย ๑๐ โครงการ (Life-time)  
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการกลุ่มสาขาวิชา ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ตามที่  ก.พ.อ หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบ 
การพิจารณา ดังนี้ 

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
หลังจากท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) โดยไม่นับ
งานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง ดังต่อไปนี้ 

  - สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ 
  - สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย ๒0๐ รายการ 

และ 
(๓) มีค่า Life time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 
(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัยตามจ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยก าหนด อย่างน้อย ๑๐ โครงการ (Life-time)  
หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖๐ และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วให้น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ 

  หมวด ๕ 
วิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป  

ข้อ ๓๐ การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อาจด าเนินการได้ ๒ วิธีดังนี้ 
(1) การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ  
(2) การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๓๑ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีผลงานครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เสนอขอ ณ วันที่ส่วนงานได้รับเรื่อง โดยหัวหน้าส่วนงานลงนามรับรอง เว้นแต่  
ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ข้อ 21 ข้อ 2๔ และข้อ 2๗ สามารถ 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๓๒ การขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สามารถขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาที่แตกต่าง
จากสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้โดยวิธีพิเศษ 



๑๑ 

ข้อ ๓๓ การขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  สามารถขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาที่แตกต่างจาก
สาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ได้โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ 3๔ การพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ  
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให้ส่วนงานเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ ตามแบบค าขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ 

(๒) ให้คณะกรรมการประเมินผลการสอน โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมิน 
ผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 

(๓) ให้คณะกรรมการ แต่งตั้ งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

ก. ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน 
ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. หรือบัญชีรายชื่อที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด ส าหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอโดยต้อง 
ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยรวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ และ
ก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และให้
การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน 

ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท าหน้าที่
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง เพ่ิมเติมได้ ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยนั้น ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน ๑ คน และระบุรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพท่ีแสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  

ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ  
รองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  
อยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ จะถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
โดยไม่ต้องจัดให้มีการประชุมก็ได้  



๑๒ 

ทั้งนี้ ให้นับการร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นองค์ประชุมได้  
ข้อ ๓๕ การพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  

ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ โดยอนุโลม  

(1) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณา
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B 

(2) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
อย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของ  
ที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A 

ข้อ ๓๖ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ตามข้อ 3๔ หรือข้อ 3๕ แล้ว ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอต่อสภาวิชาการ
เพ่ือให้ความเห็นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
หัวหน้าส่วนงานลงนามรับรอง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผลงานทางวิชาการครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ทั้งนี้ ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการที่แสดง 
ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 

ข้อ ๓๗ การพิจารณาก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) ให้ส่วนงานเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ ตามแบบค าขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ 
(๒) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
ก. ประธานกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน 
ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอ โดยต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ และก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน 

ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ เสนอขอ  
ท าหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง เพ่ิมเติมได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
สภามหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัย ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน ๑ คน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 



๑๓ 

และแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น เมื่อรายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง หรือเสนอขอให้ 
น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี เพ่ือประกอบ  
การพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  

ทั้งนี้ ให้นับการร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นองค์ประชุมได้  
ข้อ ๓๘ การพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้

เฉพาะวิธีที่  1 เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงาน
ทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A+ 

ข้อ ๓๙ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก าหนดต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ตามข้อ 3๗ หรือข้อ ๓๘ แล้ว ให้น าเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็น ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัต ิ

เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้วให้ เสนอรัฐมนตรี  เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
และแบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๔๐ แบบค าขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่งตั้งฯ  (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดงหลักฐาน 
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เสนอขอ แนวทางในการประเมินผล 
การสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ค าจ ากัดความของผลงาน
ทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตามระดับคุณภาพ และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามเอกสารที่
แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่ง
เดียวกันหรือระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการ
เดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง  
ผู้ขอจะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดหรือไม่ก าหนดต าแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ 
ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิม 
แต่ละเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืน  
ที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการ 
โดยชัดแจ้งด้วย 

ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูก
น าไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย หรือในกรณีผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมหากพิสูจน์ภายหลังได้ว่า 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดหรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ 



๑๔ 

หรือองค์กรภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ระดับจังหวัด หรือประเทศ ผู้ขอสามารถ  
น าผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่ได้ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
หมวด ๖ 

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน  

 ข้อ 4๒ นอกจากการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป แล้ว ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ด้านหนึ่งด้านใดใน ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
(๒) ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ 
(๓) ด้านการสอน   
(๔) ด้านนวัตกรรม  
(๕) ด้านศาสนา  

ข้อ 4๓ ในกรณีที่มีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสั งคม 
ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม หรือด้านศาสนา ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านนั้นจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.  หรือบัญชีรายชื่อที ่
สภามหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม หรือ 
    (๒) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ หรือ     

(๓) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านการสอน หรือ 
    (๔) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม หรือ  
    (๕) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านศาสนา  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท้ัง ๕ ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการมหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์  
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคลากรในสังกัด

มหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างสูงในด้านนั้น ๆ 
 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้ 

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่ง  
ทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทาง
วิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทาง
วิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านศาสนา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการด้านนั้น ๆ ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 4๔  ให้น าข้อ ๒๑ ข้อ 2๒ ข้อ 2๔ ข้อ 2๕ ข้อ 2๗ และข้อ ๒๘ มาใช้บังคับแก่การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการตามหมวดนี้ด้วย 

 



๑๕ 

ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการด้านการสอนและด้านศาสนา ผู้นั้นต้องไม่เคยถูกลงโทษ  
ทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือ ไม่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า โดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ และไม่เคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิด 

ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการด้านนวัตกรรม ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

  (1) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร (นักเรียน/นักศึกษาระดับต่าง ๆ นักวิจัย 
บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือ ภาคประชาสังคม) ผ่านการเป็นผู้ดูแลปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือ 
ดุษฎีนิพนธ์ หรือ การน าบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมหลักในโครงการวิจัย มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
เชื่อมโยงรับโจทย์จากผู้ใช้ประโยชน์ และ   

  (2) เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในคณะท างานในการ
ผลักดันการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานประกอบ 

      ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (3) ให้น าความในวรรคสาม (1) มาใช้บังคับด้วย และ 

   (4) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างทีมงาน/เครือข่ายร่วมกับภายในหรือภายนอกองค์กร อาทิ 
ระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นผู้น าทีมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ ใช้ประโยชน์ 
และเป็นผู้น าโครงการในการผลักดันการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานประกอบ 

       ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (5) ให้น าความในวรรคสาม (1) มาใช้บังคับด้วย และ 
   (6) เป็นผู้น าในการสร้างทีมงาน/เครือข่ายร่วมกับภายในหรือภายนอกองค์กร อาทิ ระหว่าง

มหาวิทยาลัย ระหว่างองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นผู้น าทีมในการถ่ายทอดองค์ความรู้  สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และ 
เป็นผู้น าแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ในการผลักดันการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในระดับที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

ส่วนที่ ๑ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

ข้อ 4๕  กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
(1) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B 

และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์ อันดับแรก  
(first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

(2) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ ๑  ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B  หรือ 
 วิธีที่ ๒  ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A   

         ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วม ในผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี ้

(3) ต าแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้    
 วิธีที่ ๑  ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A  หรือ 
 วิธีที่ ๒  ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+   
 ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี ้



๑๖ 

 การน าผลงานรับใช้ท้องถิ ่นและสังคมที ่ท าเป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตามข้อนี้ จะกระท ามิได้  
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้พัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการ  
อย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านั้น  

 ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นผลงานรับใช้ท้องถิ่น และสังคมที่มี
เนื้อหาสาระ และรูปแบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ด าเนินการคนละพ้ืนที่ หากเป็นการด าเนินการในลักษณะที่ขยายผล 
เชิงพ้ืนที่จากพ้ืนที่เดียวไปสู่หลายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น โดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดกลไกใหม่  
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอด ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกันและซ้ าซ้อนกัน ผู้ขออาจสามารถ 
น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม 

 ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมแสดงหลักฐาน
ว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี ้

ส่วนที่ ๒ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

ข้อ 4๖  กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
(๑) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B  

และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี ้โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  

(2) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A 
อย่างน้อย ๒ เรื่อง และคุณภาพระดับ B อย่างน้อย ๑ เรื่อง และต้องได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ  
ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ อย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

(๓) ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๕ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ 
อย่างน้อย ๒ เรื่อง และคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๓ เรื่อง และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและ
มีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

การน าผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้ จะกระท ามิได้  
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้า
ทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านั้น  

ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
รองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่า
การเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ส่วนที่ ๓ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้านการสอน 

ข้อ ๔๗ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการสอน  
 (๑) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B  



๑๗ 

และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

(๒) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
          วิธีที่ ๑  ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B  หรือ 

 วิธีที่ ๒  ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A   
ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

(3) ต าแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ ๑  ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A  หรือ  

          วิธีที่ ๒  ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+   
          ผลงานตามวิธีที่  ๑ และวิธีที่  ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัย  

ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี ้

        การน าผลงานการสอนที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
เพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐาน
ว่าได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด 
ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านั้น  

 ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมแสดง
หลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ส่วนที่ ๔ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม 

ข้อ ๔๘ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรม  
(๑) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B  

และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผู ้ขอต ้อง เป ็นผู้ประพันธ์ อันดับแรก  
(first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

(๒) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
          วิธีที่ ๑  ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B  หรือ 

 วิธีที่ ๒  ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A   
           ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี ้

(๓) ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ ๑  ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A  หรือ  

          วิธีที่ ๒  ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+   
          ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
ข้อบังคับนี ้



๑๘ 

 การน าผลงานนวัตกรรมที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
เพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดง
หลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
เห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 

  ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมแสดง
หลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ส่วนที่ ๕ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้านศาสนา 

 ข้อ ๔๙ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานศาสนา  
(๑) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B  

และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีส่วนร่วมใน
ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

(๒) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
        วิธีที่ ๑  ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B  หรือ 
            วิธีที่ ๒  ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A   
          ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้ร ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่มหาวิทยาลัย 

ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
(๓) ต าแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ ๑  ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A  หรือ 
        วิธีที่ ๒  ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+   

       ผลงานตามวิธีที่ ๑ และ วิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

     การน าผลงานศาสนาที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ 
เพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดง
หลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
เห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านั้น  

 ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมแสดงหลักฐาน
ว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

  หมวด ๗ 
วิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน  

ข้อ ๕๐ การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อาจด าเนินการได้ ๒ วิธีดังนี้ 
 (๑) การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ  
 (๒) การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ 
 



๑๙ 

ข้อ ๕๑ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีผลงานครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เสนอขอ ณ วันที่ส่วนงานได้รับเรื่อง โดยหัวหน้าส่วนงานลงนามรับรอง เว้นแต่ 
ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ข้อ ๒๑ ข้อ 2๔ และข้อ 2๗ สามารถ 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ 52 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน โดยวิธีปกติ ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่งนั้น ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัย
ก าหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี ้

 (๒) ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่งประเมินผลการสอน 
โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม  

 (๓) ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ 
ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   ก. ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอ
ต าแหน่ง  
  ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน  

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือบัญชีรายชื่อที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับด้านที่เสนอขอ หรือจากผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างสูงเกี่ยวข้องกับ
ผลงานด้านที่เสนอขอ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้ นเยี่ยม
จากงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครู/อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  ผู้ที่เคยสร้างผลงานนวัตกรรมที่เกิดมูลค่าและประโยชน์  
ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ผู้มีผลงานทางศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ ในด้านการปฏิบัติ
อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ มีจ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยต้องไม่เป็นบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัย และต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน  

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพท่ีแสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  

ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 
รองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  
อยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ จะถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
โดยไม่ต้องจัดให้มีการประชุมก็ได้ 

ทั้งนี้ ให้นับการร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นองค์ประชุมได้ 
ข้อ ๕๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน โดยวิธีพิเศษ  
มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ 



๒๐ 

เฉพาะด้าน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลา 
ที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา 
ที่แตกต่างจากสาขาวิชาที่ด ารงต าแหน่งอยู่  
   การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน  
ผลงานนวัตกรรม และผลงานศาสนา โดยวิธีพิเศษ ให้ด าเนินการดังนี้ 
        ก. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ   

   ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B 

ส าหรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
โดยวิธีพิเศษ ต้องประกอบด้วยผลงานอย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A และต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ โดยผู้ขอต้องเป็น
เจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด โดยการพิจารณาผลงานทางวิชาการให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
อย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้อง
ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

ข. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑ เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการ

เช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่
ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทัง้นี้ ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A 

ส าหรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
โดยวิธีพิเศษ ต้องประกอบด้วยผลงานอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย ๒ เรื่อง และคุณภาพ
ระดับ A อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ อย่างน้อย ๒ เรื่อง โดยผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมดโดยการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

ทั้งนี้ ให้นับการร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นองค์ประชุมได้ 
ข้อ ๕๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕๒ หรือ ข้อ ๕๓ แล้ว ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่หัวหน้าส่วนงาน 
ลงนามรับรอง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอ พร้อมทั้งระบุ
สาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านรับใช้
ท้องถิ่นและสังคม) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ รองศาสตราจารย์ (ด้านการสอน) สาขาวิชากฎหมายมหาชน ศาสตราจารย์  
(ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ) สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

ข้อ ๕๕  วิธีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน โดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง  



๒๑ 

ทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่งนั้น ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัยก าหนด 
พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

 (๒) ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ 
ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

ก. ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่ง  
ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน  
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือบัญชีรายชื่อที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับด้านที่เสนอขอ หรือจากผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างสูงเกี่ยวข้องกับ
ผลงานด้านที่เสนอขอ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม
จากงานศิลปกรรมแห่งชาติ  ครู/อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  ผู้ที่เคยสร้างผลงานนวัตกรรมที่เกิดมูลค่าและประโยชน์ทาง
สังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ผู้มีผลงานทางศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ ในด้านการปฏิบัติ
อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ มีจ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยต้องไม่เป็นบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยและต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน  

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  

       ทั้งนี้ ให้นับการร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นองค์ประชุมได้ 
ข้อ ๕๖ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เฉพาะด้านโดยวิธีพิเศษ  
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน 
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A+  

ส าหรับ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
โดยวิธีพิเศษ ต้องประกอบด้วยผลงานอย่างน้อย ๕ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ โดยผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและ
เป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด โดยการพิจารณาผลงานทางวิชาการให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย
สามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับ
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

ทั้งนี้ ให้นับการร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นองค์ประชุมได้ 
ข้อ 5๗ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕๕ หรือ ข้อ ๕๖ แล้ว ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นก่อนน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าความ 
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทาง



๒๒ 

วิชาการเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 43 วรรคสี่ เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ แล้วน าเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรี 
เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ส าหรับกรณีการก าหนดต าแหน่งไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอ พร้อมทั้งระบุ
สาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านรับใช้
ท้องถิ่นและสังคม) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ รองศาสตราจารย์ (ด้านการสอน) สาขาวิชากฎหมายมหาชน ศาสตราจารย์ 
(ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ) สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

ข้อ ๕๘  แบบค าขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๖) แบบเสนอแต่งตั้งฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๗) แบบแสดงหลักฐาน
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่  และ
ผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตามระดับคุณภาพให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ ส่วนกรณีอ่ืนให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๕๙  ในกรณีท่ีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่งเดียวกัน
หรือระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่ 
เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง  
ผู้ขอจะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดหรือไม่ก าหนดต าแหน่งวิชาการ ทั้งนี้  
ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื่อง
ที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้ผลการ
พิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย  
   ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูก
น าไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย หรือในกรณีผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมหากพิสูจน์ภายหลัง 
ได้ว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กร
ภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ระดับจังหวัด หรือประเทศ ผู้ขอสามารถ
น าผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่ได้  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

หมวด ๘ 
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และการลงโทษ 

ข้อ ๖๐ การประเมินผลงานทางวิชาการที่น ามาใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้พิจารณา
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผู้อ่ืน ไม่สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)    
ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด   

(2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดง
หลักฐานของการค้นคว้า 

(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ อ่ืนหรือ       
สิทธิมนุษยชน 



๒๓ 

 
(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติและเสนอ

ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

(5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต าแหน่งจะต้องยื่น

หลักฐานที่แสดงว่าการท าวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ ๖๑ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีพฤติการณ์ 
ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) บิดเบือน
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดย
อ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ใน
ลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิด ว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน  
เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และกระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความ
เป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น และด าเนินการทางวินัยตาม
ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้น เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมต ิ

ข้อ 62 กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบ
หรือทราบว่าผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน 
สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) หรือน าเอา
ผลงานของผู้ อ่ืนไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ  
จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และกระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอ ผลงานตาม
ความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ส าหรับต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็น ต่อ ก.พ.อ. เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ถอดถอน และด าเนินการทางวินัย ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และ
ห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่ 
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๙ 

การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  

ข้อ ๖๓ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับนี้  
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยและสามารถเสนอ  
ขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนและการขอทบทวนดังกล่าว  
แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบมติ 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้วให้ส่ง
คณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และ  
ให้ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 



๒๔ 

 
ข้อ 64 การทบทวนผลการพิจารณา ให้คณะกรรมการ ด าเนินการดังนี้ 

(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง 
ก. ในกรณีท่ีเห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
ข. ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรับไว้พิจารณาโดยมอบให้

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
ชุดเดิม พิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น 

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
ก. ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ หรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้งโดยมี

เหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
ข. ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติม  

จากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม จากที่แต่งตั้งไว้เดิมจ านวนสองถึงสามคน เพ่ือพิจารณาค าชี้แจง  
ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม ท าหน้าที่เป็นประธาน ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงิน
สมนาคุณกรรมการส าหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมนั้นด้วย 

ข้อ 65 สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะค าชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการทุกประเภทที่
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับนี้เท่านั้น หากผู้ขอก าหนดต าแหน่งที่มีผลงานทางวิชาการใหม่เพ่ิมเติม หรือ 
มีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่าวันที่ยื่นผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวันเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการใหม ่

ทั้งนี้ กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้ให้สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ค า
วินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 66  การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
ซึ่งได้เผยแพร่ก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  สามารถใช้ผลงานทางวิชาการซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และ TCI กลุ่ม ๒ และต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สามารถใช้ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ได้โดยอนุโลม 

ข้อ 67 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ และถอดถอน  
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้แต่งตั้งโดยสอดคล้องกับ
ข้อบังคับนี้ให้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับนี้ และให้ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้อง
แต่งตั้งใหม ่

ข้อ ๖๘ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ยื่นขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยื่นเรื ่องดังกล่าว 
จนแล้วเสร็จ  

ข้อ ๖๙ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยื่นเรื่องดังกล่าว  





๒๖ 

          ก.พ.อ. 03 
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    

และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2565 

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

1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป 

ส่วนที่ 1 : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

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

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

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

สังกัด ภาควิชา/ส านักวิชา..................................................... 
คณะ/วิทยาลัย........................................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

๑. ประวัติส่วนตัว 
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
๑.๒ อายุ ....... ปี 
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 

ตามลาดับ และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

๑.๓.๑ 
๑.๓.๒ 
๑.๓.๓ 
๑.๓.๔ 
๑.๓.๕ 
(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อ ง

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
๒. ประวัติการรับราชการ 

๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท 
๒.๒ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
๒.๓ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา.............. 

เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
๒.๔ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา................ 

เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....... 

(ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า /อาจารย์ 
พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 

อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน 



๒๗ 

๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
๒.๕.๑ 
๒.๕.๒ 
๒.๕.๓ 
๒.๕.๔ 
๒.๕.๕ 

๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่อง 
ระดับนานาชาติ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 

๒.๖.๑ 
๒.๖.๒ 
๒.๖.๓ 
๒.๖.๔ 
๒.๖.๕ 

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

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

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และ 
แหล่งทุน ในระหว่างปีที่ทาการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 

๔. ผลงานทางวิชาการ 
๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๔.๑.๑ งานวิจัย 
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................  

งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ก าหนด) 
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................  

งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ก าหนด) 
 



๒๘ 

๔.๑.๑.๓ .................................................................................................  
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ก าหนด) 
(กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ หรือ

งานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด 
หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด า เนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใดมาประกอบการ
พิจารณาด้วย) 

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/บทความ
ปริทัศน์ (Review Article) / งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 

๔.๑.๒.๑ .................................................................................. ............... 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.๒.๒ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ก าหนด) 
๔.๑.๓ ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

๔.๑.๓.๑ ..................................................... ............................................ 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๒๙ 

๔.๑.๓.๒ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 

อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ให้ระบุว่าอยู่ ในฐานข้อมูลใดตามมหาวิทยาลัยก าหนด โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท 
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ พร้อมทั้ง ระบุจ านวนครั้งที่ 
ถูกอ้างอิง (citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding 
author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
๔.๒.๑ งานวิจัย 

๔.๒.๑.๑ .................................................................................................  
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๑.๒ .................................................................................................  

งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

๔.๒.๑.๓ .......................................................... ....................................... 
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๓๐ 

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/บทความ
ปริทัศน์ (Review Article) / งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 

๔.๒.๒.๑ ................................................................................................. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๒.๓ .................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๓ ต าราหรือหนังสือ 

๔.๒.๓.๑ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๓.๓ ........................................................................................ ......... 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 



๓๑ 

๔.๒.๔ เอกสารหลักฐานส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓ 
๔.๒.๔.๑ งานวิจัย 

 ๑) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile 1    Quartile 2 
๑.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile 1    Quartile 2 
2.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile 1    Quartile 2 
3.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๔.๒.๔.๒ งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จ านวน............เรื่อง ได้รับการอ้างอิง
............รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิง ในฐานข้อมูล Scopus 

๔.๒.๔.๓ ผู้ขอ มีค่า life-time h-index (Scopus) ......................... 
๔.๒.๔.๔ โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่ง

ทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัย
จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

๑) โครงการวิจัย เรื่อง................................................................................... 
ได้รับทุนจาก............................................................................................  

๒) โครงการวิจัย เรื่อง.............................................................. ..................... 
ได้รับทุนจาก............................................................................................  

๓) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก............................................................................................ 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามตามมหาวิทยาลัยก าหนด โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ พร้อมทั้ง ระบุจ านวนครั้ง ที่ถูกอ้างอิง 
(citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding 
author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 



๓๒ 

๔.3 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
๔.3.๑ งานวิจัย 

๔.3.๑.๑ .................................................................................................  
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๑.๒ .................................................................................................  

งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๑.๓ .................................................................................................  

งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/บทความ
ปริทัศน์ (Review Article) / งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 

๔.3.๒.๑ ................................................................................................. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๒.๒ .................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ก าหนด) 
๔.3.๒.๓ .................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๓๓ 

๔.๒3.๓ ต าราหรือหนังสือ 
๔.3.๓.๑ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๓.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๓.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๔ เอกสารหลักฐานส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓ 

๔.3.๔.๑ งานวิจัย 
 ๑) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  

๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
 Quartile1    Quartile2 

๑.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1    Quartile2 
2.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัย เรื่อง............................................................ .............................. 
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1    Quartile2 
3.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๔.3.๔.๒ งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จ านวน............เรื่อง 
ได้รับการอ้างอิง............รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus 

๔.3.๔.๓ ผู้ขอ มีค่า life-time h-index (Scopus) ......................... 



๓๔ 

๔.3.๔.๔ โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัย 
จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

๑) โครงการวิจัย เรื่อง................................................................................... 
ได้รับทุนจาก............................................................................................  

๒) โครงการวิจัย เรื่อง.............................................................................. ..... 
ได้รับทุนจาก............................................................................................  

๓) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก............................................................................................ 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามตามมหาวิทยาลัยก าหนด โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ พร้อมทั้ง ระบุจ านวนครั้ง ที่ถูกอ้างอิง 
(citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding 
author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

                ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๕ 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

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

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

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สังกัด ภาควิชา/ส านักวิชา..................................................... 

คณะ/วิทยาลัย........................................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-------------------------------- 

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

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

ต าแหน่ง        หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส านักวิชา      .  
วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ................ 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า  
   
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................เป็นผู้มี
คุณสมบัติ   (เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)   ที่ จะได้ รับการแต่ งตั้ ง ให้ด า รงต าแหน่ ง  (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ / 
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)        
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

 
  



๓๖ 

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 
   
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่.... ....../.......เมื่อวันที่.................... 
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประเมินผลการสอน
รหัสวิชา.......................... .............รายวิชา............................................................ของ นาย/นาง/นางสาว    
.......................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ  (ช านาญ/ช านาญพิเศษ/ เชี่ยวชาญ)      
ในการสอน มีคุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  
 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๓๗ 

ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา.........................................................ในการประชุมครั้งที่........../...............เมื่ อวันที่
.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............................ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า 
  1) งานวิจัย............เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 

1.1) ..............................................................ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

1.2) ..............................................................ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

 2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/
บทความปริทัศน์ (Review Article) / งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะ
เดียวกัน/ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิ ทธิบัตร/
ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) รายการ คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่ )   ในเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย ก าหนด.......รายการ ได้แก่ 

2.1) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

2.2) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  3) ต ารา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย ก าหนด.........เล่ม ได้แก่ 

3.1) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

3.2) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  4) บทความทางวิชาการ............เรื่อง คุณภาพ  (อยู่/ไม่อยู่)  ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ก าหนด 
........เรื่อง ได้แก่ 

4.๑).............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .......................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

4.๒).............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .......................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วย  
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเผยแพร่ในวารสาร ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ 
ในฐานข้อมูลใด ตามมหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้) 
 
 



๓๘ 

 (กรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า งานวิจัย
ดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ หรืองานวิจัยที่
ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัย เกี่ยวกับเรื่องใด หรือมีความ
เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับ 
การน าไปใช้ประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

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

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๓๙ 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

  ก. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่
.............เม่ือวันท่ี....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว ................... 
ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า (งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)     
คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข. กรณีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
โดยวิธีที่ ๓ ของ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่.............
เมื่อวันที่....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว ...................แล้วเห็นว่า 
ผู้ขอเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด และมีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑม์หาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

๑. งานวิจัย...........เรื่อง (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑม์หาวิทยาลัยก าหนด...........เรื่อง ได้แก่ 
๑) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  

๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
 Quartile1    Quartile2 

๑.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1    Quartile2 
2.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1    Quartile2 
3.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒. งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับอ้างอิงทางวิชาการประกอบด้วย 
งานวิจัย จ านวน...........เรื่อง ได้รับการอ้างอิง...........รายการ พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย ก าหนด 

๓. ผู้ขอ มีค่า life-time h-index (Scopus) เท่ากับ....................พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์
ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

๔. โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบัน...............โครงการ (life-time) พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 



๔๐ 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขี ยนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามมหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะ
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

จึงเห็น (สมควร/ไม่สมควร) ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว................................... เป็น
ต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา.............................. และให้น าเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป 
  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๔๑ 

ส่วนที่ ๕ มติสภามหาวิทยาลัย 
   สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งท่ี....../......... เมื่อวันที่.......เดือน..................พ.ศ.........
พิจารณาแล้วมีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)          
  ๑. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว................................ให้ด ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/  
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ตั้งแต่วันที่...................... ซึ่ง เป็นวันที่
มหาวิทยาลัย  (ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืน ๆ ระบุ.... )    
   ๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวในข้อ ๑  
      (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว............................... 
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา............. ได้ตั้งแต่วันที่.................................. ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย      
(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืน ๆ ระบุ....)      พร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ.  ๐๓) ผลงาน 
ทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

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

ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

                                                   ก.พ.อ. 04 
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    

และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2565 

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

1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป 

ส่วนที่ 1 : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

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

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

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

สังกัด ภาควิชา/ส านักวิชา..................................................... 
คณะ/วิทยาลัย........................................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
๑. ประวัติส่วนตัว 

๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
๑.๒ อายุ ....... ปี 
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 

ตามลาดับ และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

๑.๓.๑ 
๑.๓.๒ 
๑.๓.๓ 
๑.๓.๔ 
๑.๓.๕ 
(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง 

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
๒. ประวัติการรับราชการ 

๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท 
๒.๒ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
๒.๓ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา.............. 

เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
๒.๔ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา................ 

เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....... 
(ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า /อาจารย์ 

พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบตุ าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 
อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน 



๔๓ 

๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
๒.๕.๑ 
๒.๕.๒ 
๒.๕.๓ 
๒.๕.๔ 
๒.๕.๕ 

๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 
อ่ืนๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 

๒.๖.๑ 
๒.๖.๒ 
๒.๖.๓ 
๒.๖.๔ 
๒.๖.๕ 

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

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

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และแหล่งทุน 
ในระหว่างปีที่ทาการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

 
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ 

๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๔.๑.๑ งานวิจัย 

๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................  
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................  

งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๔๔ 

๔.๑.๑.๓ .......................................................................... ....................... 
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ หรือ

งานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด หรือ
มีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/บทความ
ปริทัศน์ (Review Article) / งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 

๔.๑.๒.๑ .................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.๒.๒ .................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.๓ ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๔๕ 

๔.๑.๓.๓ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 

อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้
ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามมหาวิทยาลัยก าหนด โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะการมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ พร้อมทั้ง ระบุจ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (citation) และ 
Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding 
author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
๔.๒.๑ งานวิจัย 

๔.๒.๑.๑ .................................................................................................  
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๑.๒ .................................................................................................  

งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๑.๓ .................................................................................................  

งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/บทความ
ปริทัศน์ (Review Article) / งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 

 
 
 



๔๖ 

๔.๒.๒.๑ .................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๒.๓ .......................................................................... ....................... 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 

๔.๒.๓ ต าราหรือหนังสือ 
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๓.๓ .............................................................................. ................... 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๒.๔ เอกสารหลักฐานส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓ 

๔.๒.๔.๑ งานวิจัย 
 ๑) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  

๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
 Quartile1    Quartile2 



๔๗ 

๑.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1    Quartile2 
2.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1    Quartile2 
3.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๔.๒.๔.๒ งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จ านวน............เรื่อง ได้รับการอ้างอิง
............รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิง ในฐานข้อมูล Scopus 

๔.๒.๔.๓ ผู้ขอ มีค่า life-time h-index (Scopus) ......................... 
๔.๒.๔.๔ โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่ง

ทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัย 
จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

๑) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก............................................................................................  

๒) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก............................................................................................ 

๓) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก............................................................................. ............... 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้
ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามมหาวิทยาลันก าหนด โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะ 
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ พร้อมทั้ง ระบุจ านวนครั้ง ที่ถูกอ้างอิง (citation) 
และ Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding 
author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

๔.3 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
๔.3.๑ งานวิจัย 

๔.3.๑.๑ .................................................................................................  
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๔๘ 

๔.3.๑.๒ .................................................................................................  
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๑.๓ .................................................................................................  

งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/บทความ
ปริทัศน์ (Review Article) / งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 

๔.3.๒.๑ .................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๒.๒ .................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๒.๓ .................................................................................................  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๓ ต าราหรือหนังสือ 

๔.3.๓.๑ ....................................................................................... .......... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 



๔๙ 

๔.3.๓.๒ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๓.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๔ เอกสารหลักฐานส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓ 

๔.3.๔.๑ งานวิจัย 
 ๑) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  

๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
 Quartile1    Quartile2 

๑.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1    Quartile2 
2.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัย เรื่อง............................................................ .............................. 
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1    Quartile2 
3.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๔.3.๔.๒ งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จ านวน............เรื่องได้รับการอ้างอิง
............รายการ พรอ้มท้ังส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus 

๔.3.๔.๓ ผู้ขอ มีค่า life-time h-index (Scopus) ......................... 
๔.3.๔.๔ โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่ง

ทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัย 
จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

๑) โครงการวิจัย เรื่อง................................................................................... 
ได้รับทุนจาก............................................................................................  

๒) โครงการวิจัย เรื่อง................................................................................... 
ได้รับทุนจาก............................................................................................  

๓) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก............................................................................................  



๕๐ 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามมหาวิทยาลัยก าหนด โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะ
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ พร้อมทัง้ ระบจุ านวนครั้ง ที่ถูกอ้างอิง (citation) 
และ Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท า ในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding 
author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................... ....................................ต าแหน่ง.................................................  
ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น........................... (ด้าน...................................) 
โดยวิธี...............................ในสาขาวิชา...................................... 
 

 

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

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

 
 
  



๕๑ 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลการสอน 
   
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่......./.......เมื่อวันที่............... ....... 
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประเมินผลการสอน
รหัสวิชา.......................................รายวิชา....................................... .....................ของ นาย/นาง/นางสาว  
.................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ (ช านาญ/ช านาญพิเศษ/ เชี่ยวชาญ)  
ในการสอน มีคุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  
 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๕๒ 

ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา.....................................................................................ในการประชมุครัง้ท่ี.............../...................... 
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............................................. 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า 
  1) งานวิจัย............เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด .........เรื่อง ได้แก่ 

1.1) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

1.2) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

 2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/กรณีศึกษา (case study)/
บทความปริทัศน์ (Review Article) / งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะ
เดียวกัน/ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/
ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) รายกร คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด.......รายการ ได้แก่ 

2.1) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

2.2) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  3) ต ารา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑท์ีม่หาวิทยาลัยก าหนด.........เล่ม ได้แก่ 

3.1) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

3.2) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  4) บทความทางวิชาการ............เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด........
เรื่อง ได้แก่ 

4.๑) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .......................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

4.๒).............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .......................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วยชื่อผู้
แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ใน
ฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้) 
 
 



๕๓ 

 (กรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า งานวิจัย
ดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ หรืองานวิจัยที่
ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัย เกี่ยวกับเรื่องใด หรือมีความ
เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับ 
การน าไปใช้ประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

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

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๕๔ 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

  ก. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่.............
เมื่อวันที่....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว ................... ตามที่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ 
แล้วเห็นว่า (งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ) คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)     
ในเกณฑท์ีม่หาวิทยาลัยก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข. กรณีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามข้อบังคับ โดยวิธีที่ ๓ ของ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่.............เมื่อวันที่....................
พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว ...................แล้วเห็นว่าผู้ขอเป็นผู้มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด
ดังนี้ 

๑. งานวิจัย...........เรื่อง (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑท์ีม่หาวิทยาลัยก าหนด...........เรื่อง ได้แก่ 
๑) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  

๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
 Quartile1    Quartile2 

๑.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1    Quartile2 
2.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1    Quartile2 
3.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒. งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับอ้างอิงทางวิชาการประกอบด้วย 
งานวิจัย จ านวน...........เรื่อง ได้รับการอ้างอิง...........รายการ พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

๓. ผู้ขอ มีค่า life-time h-index (Scopus) เท่ากับ....................พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์
ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

๔. โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบัน...............โครงการ (life-time) พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 



๕๕ 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขี ยนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะการมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

จึงเห็น (สมควร/ไม่สมควร) ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว................................... เป็น
ต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา.............................. และให้น าเสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป 
  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๕๖ 

ส่วนที่ 4 มติสภามหาวิทยาลัย 
   สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่....../......... เมื่อวันที่.......เดือน.......................พ.ศ. 
........พิจารณาแลว้มีมต ิ(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)          
  ๑. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว................................ให้ด ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/  
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ตั้งแต่วันที่...................... ซึ่ง เป็นวันที่
มหาวิทยาลัย (ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืน ๆ ระบุ.... )    
   ๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง 
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  
      (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว.....................................
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา............. ได้ตั้งแต่วันที่.................................. ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย      
(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อื่น ๆ ระบุ....) พร้อมส่งส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 04) ผลงานทางวิชาการ ส าเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

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

ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

                                                                                                                ก.พ.อ. 06 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. 2565 
------------------- 

2. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน 

ส่วนที่ 1 : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

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

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

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

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

สังกัด ภาควิชา/ส านักวิชา..................................................... 
คณะ/วิทยาลัย........................................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

๑. ประวัติส่วนตัว 
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
๑.๒ อายุ ....... ปี 
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 

ตามลาดับ และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

๑.๓.๑ 
๑.๓.๒ 
๑.๓.๓ 
๑.๓.๔ 
๑.๓.๕ 
(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
๒. ประวัติการรับราชการ 

๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท  
๒.๒ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
๒.๓ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา.............. 

เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 



๕๘ 

๒.๔ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา................ 
เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....... 
(ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า /อาจารย์พิเศษใน

สังกัดอ่ืน ให้ระบตุ าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 
อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน 

๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
๒.๕.๑ 
๒.๕.๒ 
๒.๕.๓ 
๒.๕.๔ 
๒.๕.๕ 

๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่อง 
ระดับนานาชาติ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 

๒.๖.๑ 
๒.๖.๒ 
๒.๖.๓ 
๒.๖.๔ 
๒.๖.๕ 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทา โดยความเห็นชอบจากต้นสังกัด) 
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

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

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และแหล่งทุน 
ในระหว่างปีที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๔. ผลงานทางวิชาการ 
๔.๑ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๔.๑.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๕๙ 

๔.๑.๑.๒ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

๔.๑.๑.๓ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

๔.๑.2.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.2.๒ ....................................................................... .......................... 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.2.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.3 ผลงานการสอน 

๔.๑.3.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.3.๒ .............................................................................................. ... 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.3.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๖๐ 

๔.๑.4 ผลงานนวัตกรรม 
๔.๑.4.๑ …...........................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.4.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.4.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.5 ผลงานศาสนา 

๔.๑.5.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.5.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.5.๓ .............................................................................................. ... 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 

อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละ
ประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์
อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

ในกรณีท่ีเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียน ร่วมหลายคน 
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 
 



๖๑ 

๔.2 ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
๔.2.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

๔.2.๑.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.๑.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.๑.๓ ................................................................ ................................. 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

๔.๑.2.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.2.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.2.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.3 ผลงานการสอน 

๔.2.3.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๖๒ 

๔.2.3.๒ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.3.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.4 ผลงานนวัตกรรม 

๔.๑.4.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.4.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.4.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.5 ผลงานศาสนา 

๔.2.5.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.5.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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



๖๓ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.5.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน

ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์
อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียน ร่วมหลาย
คน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

๔.3 ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
๔.3.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

๔.3.๑.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๑.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๑.๓ ................................................................................................. 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

๔.๑.2.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๖๔ 

๔.3.2.๒ ................................................................................................. 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.2.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.3 ผลงานการสอน 

๔.2.3.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.3.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.3.๓ ................................................................................................. 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.4 ผลงานนวัตกรรม 

๔.๑.4.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.4.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๖๕ 

๔.3.4.๓ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.5 ผลงานศาสนา 

๔.2.5.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.5.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.5.๓ ................................................................................................. 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน

ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์
อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียน ร่วมหลายคน 
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ 

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

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

  



๖๖ 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

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

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

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

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สังกัด ภาควิชา/ส านักวิชา..................................................... 

คณะ/วิทยาลัย........................................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-------------------------------- 

 
  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 
แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) 
ตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 

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

ต าแหน่ง        หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส านักวิชา      .  
วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ................ 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
  



๖๗ 

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 
   
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่..... ...../...........เมื่อวันที่............... 
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประเมินผลการสอน
รหัสวิชา.......................................รายวิชา............................................................ของ นาย/นาง /นางสาว  
.......................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ  (ช านาญ/ช านาญพิเศษ/ เชี่ยวชาญ)      
ในการสอน มีคุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  
 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๖๘ 

ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ (ด้าน....................) ในสาขาวิชา.........................................................ในการประชุมครั้งที่........../...............เมื่อ
วันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............................ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็น        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ด้าน                ) โดยวิธี...........ในสาขาวิชา
..............แลว้เหน็วา่ 
  1) ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม............เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 

1.1) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

1.2) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  2) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ............รายการ คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด.........รายการ ได้แก่ 

2.1) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

2.2) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  3) ผลงานการสอน............เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด.........เล่ม 
ได้แก่ 

3.1) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

3.2) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  4) ผลงานนวัตกรรม...........เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด.......เรื่อง 
ได้แก่ 

4.๑) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .......................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

4.๒) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .......................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

5) ผลงานศาสนา............เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด........เรื่อง 
ได้แก่ 

5.๑) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .......................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

5.๒) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .......................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 



๖๙ 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละ
ประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์
อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียน ร่วมหลายคน 
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับ 
การน าไปใช้ประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

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

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๗๐ 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

  ก. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่.............
เมื่อวันที่....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว ................... ตามที่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ 
แล้วเห็นว่า (ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ผลงานการสอน/ผลงานนวัตกรรม/
ผลงานศาสนา) คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงเห็น (สมควร/ไม่สมควร) ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว
................................... เป็นต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ด้าน   ......................    ) 
โดยวิธี..............ในสาขาวิชา........................... และให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป 
  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๗๑ 

ส่วนที่ ๕ มติสภามหาวิทยาลัย 
   สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่....../......... เมื่อวันที่.......เดือน.......................พ.ศ. 
........พิจารณาแลว้มีมต ิ(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)          
  ๑. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว................................ให้ด ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/  
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ด้าน   .......    ) โดยวิธี..............ในสาขาวิชา........................................... ได้ตั้งแต่
วันที่...................... ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย  (ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/อ่ืน ๆ ระบุ.... )    
   ๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง 
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  
      (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว............................... 
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา............. ได้ตั้งแต่วันที่.................................. ซึ่ง เป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย      
(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ อ่ืน ๆ ระบุ....)  พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการผลการประเมินผล
งานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐6)ผลงานทางวิชาการ ส าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

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

ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๗๒ 

ก.พ.อ. 07 
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    

และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2565 

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

2. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน 

ส่วนที่ 1 : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

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

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

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

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

สังกัด ภาควิชา/ส านักวิชา..................................................... 
คณะ/วิทยาลัย........................................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

๑. ประวัติส่วนตัว 
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
๑.๒ อายุ ....... ปี 
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 

ตามลาดับ และกรณส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

๑.๓.๑ 
๑.๓.๒ 
๑.๓.๓ 
๑.๓.๔ 
๑.๓.๕ 
(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
๒. ประวัติการรับราชการ 

๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท  
๒.๒ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
๒.๓ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา.............. 

เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 



๗๓ 

๒.๔ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา................ 
เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....... 
(ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า /อาจารย์พิเศษใน

สังกัดอ่ืน ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 
อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน 

๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
๒.๕.๑ 
๒.๕.๒ 
๒.๕.๓ 
๒.๕.๔ 
๒.๕.๕ 

๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 
อ่ืนๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 

๒.๖.๑ 
๒.๖.๒ 
๒.๖.๓ 
๒.๖.๔ 
๒.๖.๕ 

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

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

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และแหล่งทุน 
ในระหว่างปีที่ทาการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

 
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๔. ผลงานทางวิชาการ 
๔.๑ ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๔.๑.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๗๔ 

๔.๑.๑.๒ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

๔.๑.2.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.2.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.2.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.3 ผลงานการสอน 

๔.๑.3.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.3.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๗๕ 

๔.๑.3.๓ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.4 ผลงานนวัตกรรม 

๔.๑.4.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.4.๒ .............................................................................................. ... 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.4.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.5 ผลงานศาสนา 

๔.๑.5.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.5.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.๑.5.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 



๗๖ 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์
อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียน ร่วมหลายคน 
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

๔.2 ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
๔.2.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

๔.2.๑.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.๑.๒ ....................................................................... .......................... 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.๑.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

๔.๑.2.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.2.๒ ................................................................ ................................. 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 



๗๗ 

๔.2.2.๓ .................................................................................................  
ผลงานนี้นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.3 ผลงานการสอน 

๔.2.3.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.3.๒ ................................................................ ................................. 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.3.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.4 ผลงานนวัตกรรม 

๔.๑.4.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.4.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๗๘ 

๔.2.4.๓ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.5 ผลงานศาสนา 

๔.2.5.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.5.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.2.5.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 

อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละ
ประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์
อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียน ร่วมหลายคน 
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

๔.3 ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
๔.3.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

๔.3.๑.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 
 



๗๙ 

๔.3.๑.๒ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.๑.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

๔.๑.2.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.2.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.2.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.3 ผลงานการสอน 

๔.2.3.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๘๐ 

๔.3.3.๒ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.3.๓ ................................................................................................. 

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.4 ผลงานนวัตกรรม 

๔.๑.4.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.4.๒ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.4.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.5 ผลงานศาสนา 

๔.2.5.๑ …...........................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 



๘๑ 

๔.3.5.๒ .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
๔.3.5.๓ .................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 

อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์
อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียน ร่วมหลายคน 
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

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

 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................ต าแหน่ง................................................. 
ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น...........................(ด้าน.....................) โดยวธิี................. 
ในสาขาวิชา...................................... 
 

 

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

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

  



๘๒ 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลการสอน 
   
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่......./.......เมื่อวันที่........ .............. 
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประเมินผลการสอน
รหัสวิชา.......................................รายวิชา....................................... .....................ของ นาย/นาง/นางสาว    
.......................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ  (ช านาญ/ช านาญพิเศษ/ เชี่ยวชาญ)      
ในการสอน มีคุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  
 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๘๓ 

ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ (ด้าน.......................) ในสาขาวิชา.........................................................ในการประชุมครั้งที่........../...............
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............................ซึ่งขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ด้าน                ) โดยวิธี........................
ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า 
  1) ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม............เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 

1.1) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

1.2) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  2) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ............รายการ คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด.........รายการ ได้แก่ 

2.1) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

2.2) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ..........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  3) ผลงานการสอน............เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด.........เล่ม 
ได้แก่ 

3.1) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ ........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

3.2) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .........................   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  4) ผลงานนวัตกรรม............เรื่อง คุณภาพ  (อยู่/ไม่อยู่)  ในเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด........เรื่อง 
ได้แก่ 

4.๑) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .......................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

4.๒) .............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .......................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

5) ผลงานศาสนา............เรื่อง คุณภาพ  (อยู่/ไม่อยู่)  ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด........เรื่อง 
ได้แก่ 

5.๑).............................................................. ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .......................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

5.๒)........................................... ................... ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่ .......................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 



๘๔ 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็น โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละ
ประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  

ในกรณีที่เสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผู้เขียนร่วม
หลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์
อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

ในกรณีที่เสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ซึ่งมีผู้เขียน ร่วมหลายคน 
ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับ 
การน าไปใช้ประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

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

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
  



๘๕ 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

  กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่
.............เม่ือวันท่ี....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว ................... 
ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า (ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ผลงานการ
สอน/ผลงานนวัตกรรม/ผลงานศาสนา) คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงเห็น (สมควร/ไม่สมควร) ให้ก าหนดต าแหน่ง 
นาย/นาง/นางสาว................................... เป็นต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)  
(ด้าน       ) โดยวิธี..............ในสาขาวิชา.............................. และให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้
ความเห็นชอบต่อไป 
  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๘๖ 

ส่วนที่ 4 มติสภามหาวิทยาลัย 
   สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่....../......... เมื่อวันที่.......เดือน.......................พ.ศ. 
........พิจารณาแลว้มีมต ิ(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)          
  ๑. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว................................ให้ด ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/  
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ด้าน       ) โดยวิธี..............ในสาขาวิชา........................................... ได้ตั้งแต่วันที่
...................... ซ่ึงเปน็วันที่มหาวิทยาลัย  (ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/อ่ืน ๆ ระบุ.... )    
   ๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง 
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  
      (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว............................... 
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา............. ได้ตั้งแต่วันที่.................................. ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย      
(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ อ่ืน ๆ ระบุ....)      พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการผลการประเมิน  
ผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐7) ผลงานทางวิชาการ ส าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

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

ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๘๗ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. 2565 
------------------- 

3. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป 

 3.1 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(First author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author)  
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หมายถึง ผู้ที่มีชื่อในผลงานวิชาการเป็นชื่อแรก รับผิดชอบการท า
ผลงานวิชาการ และเขียนต้นฉบับ (Manuscript) ชิ้นนั้นด้วยตนเอง 
 ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท มีส่วน
ส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contribution) ด้วยความเชี่ยวชาญจ าเพาะในสาขาวิชาของตนเอง และ
ความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) หรือการออกแบบงาน วิชาการนั้น ๆ รวมทั้ง
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเรื่องราว แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวิชาการที่
ประกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งท าหน้าที่รับผิดชอบติดต่อกับบรรณาธิการ 

3.2 ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
3.2.1 กรณีงานวิจัยผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้มีส่วนส าคัญ  

ทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ในเรื่องนั้น 
3.2.2 กรณีผลงานทางวิชาการกลุ่มอ่ืนที่มิใช่งานวิจัย ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  

(First author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) ในเรื่องนั้น 
 3.3. ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ แต่ไม่ใช่ผู้ด าเนินการหลัก ผู้ขอจะต้องแสดง
บทบาทและหน้าที่ในผลงานทางวิชาการ ชิ้นนั้น ๆ โดยจะต้องมีผลงานทางวิชาการ โดยรวมที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้อง
กัน อีกทั้งมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนั้น ๆ  
 3.4 การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First 
author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพ่ือรับรอง บทบาทหน้าที่  การปฏิบัติ งาน และ 
ความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ร่วมงานทุกคน ว่าท าในส่วนไหนอย่างไร 

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่า 

การกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการ 
โดยให้มหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 3.5 ผลงานวิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องไม่เป็นงานผลงานวิชาการที่
ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือการฝึกอบรบใด ๆ เว้นแต่ผู้เสนอขอก าหนด
จะได้ท าการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่องจนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด
และจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาเพ่ิมเติมจากเดิมเท่านั้น  
 3.6 ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมีชื่อผู้ใดระบุเป็น
เจ้าของผลงานผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ข้อตกลงระหว่าง
ผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ 

3.7. กรณีงานวิจัยที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ผู้ขอท าหน้าที่เป็นอาจารย์  
ที่ปรึกษา ผู้ขอต้องเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแล และมีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยนั้น



๘๘ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. 2565 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

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

ข. สถานะผู้ขอในผลงาน 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

 ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 

 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

ค. ประเภทของผลงาน 

กลุ่มท่ี ๑  งานวิจัย 

กลุ่มท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม       บทความปริทัศน์ (Review Article) 

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้    กรณีศึกษา (Case Study) 

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ     งานแปล 

 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     สิทธิบัตร 

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน   

 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ     ซอฟต์แวร์   

 ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม     ผลงานนวัตกรรม 

กลุ่มท่ี 3   ต ารา 

  หนังสือ 

  บทความทางวิชาการ 
  



๘๙ 

ส่วนที่ ๑ รายละเอียดของการมีส่วนร่วม 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (เนื่องจากไม่มีการแบ่งส่วนร่วมในผลงาน 
ทางวิชาการ ดังนั้นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ผู้ขอระบุจะมีผลต่อการพิจารณาผลงานทางวิชาการ) 

รายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความคิดริเริ่ม (Idea) และ สมมุติฐาน 
 

 

การปฏิบัติการวิจัย การมีส่วนร่วมในการออกแบบ  
การทดลอง การทดสอบ เครื่องมือวัด วิธีการเก็บข้อมูล 
และ criteria 

 

การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการแปรผล 
 

 

การวิพากษ์วิจารณ์ผล การแสดง การเปรียบเทียบกับ
ข้อสรุปหรือองค์ความรู้หรือทฤษฎีเดิม 

 

การมีส่วนร่วมในการเขียน manuscript ผลงาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เป็นต้น 

 

การให้การสนับสนุน specimens, study cohort,  
โลจิสติกส์ ทุนวิจัย (โปรดระบุแหล่งทุน 
เงินทุน และปีที่ได้รับ) เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ 
ครุภัณฑ์ 

 

อ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

 
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของการน าผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้  ต้องแนบ
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 

ก. ตีพิมพ์ในวารสาร journal Impact factor จ านวนครั้งของการอ้างอิง (ฐานข้อมูล) 

ข. สิทธิบัตร ประเภท ปีที่ได้รับการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ 

ค. ถ้าเป็น technical report หรือ รายงานวิจัย ผู้ใช้งานคือใคร 

ง. การเผยแพร่งานวิจัยได้รับการน าเสนอแบบโปสเตอร์ หรือ Oral Presentation (โปรดระบุsession 
เช่น Plenary, Symposium หรือ oral session) หรือสูจิบัตร ในการประชุมหรือการจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการ  
(ชื่อ สถานที่จัดประชุม หรือจัดแสดง หรือจัดนิทรรศการ และประเทศ) หรือ ในกรณีที่เป็นหนังสือ (โปรดระบุ ชื่อ
ส านักพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์) 

จ. ประวัติการได้รับทุนวิจัยโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลงานชิ้นนี้ 

ฉ. หากงานวิจัย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้วิจัยได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licensing Fees)  
รวมเท่าใด (โปรดแสดงหลักฐานสัญญา) 

 

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

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

ลงชื่อ .............................................  
               (......................................) 
         ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
 
         ลงชื่อ .............................................  
                (......................................) 

    ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
 

 

 

 

 
  



๙๑ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. 2565 

4. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน 

4.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม ให้ใช้ลักษณะการมีส่วนร่วม  
และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป 

4.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา ผู้ขอต้องเป็นผู้ด า เนินการหลัก และ 
มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

      ผู้ด า เนินการหลัก (main author) หมายถึง บุคคลซึ่ งมีบทบาทและความรับผิดชอบส า คัญ 
ในการออกแบบงานวิชาการนั้น ก าหนดโครงร่างเนื้อหาสาระส าคัญของงาน และควบคุมการด าเนินการหรือในกรณี
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ให้หมายความรวมถึงผู้ลงมือด าเนินการด้วยตนเองด้วย 

4.๓ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผู้ร่วมงาน
หลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคน 
ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงานทุกคน และ
ให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน 

(๒) ในกรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ให้มีการ
ลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจ า เป็นที ่
ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณา
ด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว 

 การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถือว่า

การกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยให้มหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๙๒ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. 2565 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ) 

ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน  

 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ    ผลงานศาสนา 

เรื่อง....................................................................................................................... ............................. 

ผู้ร่วมงานจ านวน..............คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้: 

(๑) 

ชื่อผูร้ว่มงาน 

(๒) 

ปริมาณงานร้อยละ 

(๓) 

รายละเอียดบทบาทและ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

  

 

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

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

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

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

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

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

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

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



๙๓ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. 2565 
------------------- 

๕. แนวทางการประเมินผลการสอน 
หลักเกณฑ์ 

 ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมี
ความสามารถในการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชาที่สอนโดยใช้
แนวทางในการประเมินตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
 5.๑ มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือก 
การเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยเสนอเอกสาร หลักฐาน  
ที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน (ค านิยามรูปแบบการเผยแพร่ และลักษณะ
คุณภาพดังตารางแนบท้าย) ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 
 5.๒ มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนที่ทันสมัยต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์
จริง หรือใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน  หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (digital 
interactive media) 
 5.๓ มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ( lifelong 
learner) 
 5.๔ มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 
 5.๕ มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 5.๖ มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
 5.๗ มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (digital interactive 
media) ที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 
 5.๘ มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์การร่วมงาน ( interpersonal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น 
 5.๙ มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 

กรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการสอน ของคณาจารย์
ประจ าปีที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ คณะกรรมการ
อาจให้ใช้ระบบการประเมินผลการสอนดังกล่าวนั้นแทนแนวทางการประเมินผลการสอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 
นอกจากนี้คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางในการประเมินเพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได้โดยจัดท าเป็นประกาศให้เป็นที่ทราบ
ทั่วกันก่อนการประเมิน 

วิธีการ 
 ๑. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการสอนในชั้นต้น  
ว่าผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีผลการสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 ๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  
ทางวิชาการว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ได้ตาม 
ความเหมาะสม 



๙๔ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

 เอกสารที่ใช้ประกอบการสอน  

นิยาม 
 
 
 
 
รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร ่
 
 
 
ลักษณะคุณภาพ 

ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอน
วิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้
ประกอบการสอน 
 
เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง  ๆ 
ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้นอีกก็ได้เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ  
บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) 
ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อ่ืน ๆ 
ซึ่งมีการอ้างอิง แหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 
อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออ่ืน ๆ 
อาทิ ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาแล้ว 
 
อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (ต่อ) 
 

 เอกสารค าสอน 

นิยาม 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร ่
 
 

ลักษณะคุณภาพ 

ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอน อย่างเป็นระบบ โดยอาจ
พัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอน จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสาร
ประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วยตนเอง
หรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ 

เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย 
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และ 
มีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบท
เรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่ เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) 
ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ ใช้
ประกอบการอธิบายภาพแบบฝึกปฏิบัติรวมทั้งการอ้างอิงเพ่ือขยายความที่มา
ของสาระและข้อมูลและบรรณานุกรมที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย 

ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือ 
สื่ออ่ืน ๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรียน 
ในวิชานั้น ๆ มาแล้ว 

อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๙๖ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. 2565 
---------------------------------------------- 

๖. แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวฒิุ 
 

การประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิต้องด า เนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการของมหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งควรค านึงถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตัดสิน ดังนี้ 

6.๑ ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง และสามารถสืบค้น (visibility) 
และเข้าถึง (availability) ผลงานทางวิชาการได้ 

6.๒ ควรค านึงถึง Journal ranking ของวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วย ตัวอย่างเช่น ผลงานที่
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Quartiles 1 ของ Science Journal Ranking (SJR) ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่มีคุณภาพ 

6.๓ ควรค านึงถึงจ านวนครั้งในการอ้างอิงของผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการอ้างอิงจากต่างประเทศ 
6.๔ impact factor (จากฐานข้อมูล Scopus) ของวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสามารถสะท้อน

ถึงคุณภาพของผลงานทางวิชาการได้ 
6.๕ ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ ที่สามารถสร้างผลกระทบได้ในระดับใดต่อวงวิชาการระดับ

นานาชาติหรือ สร้างผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
6.๖ จริยธรรมในการท าวิจัย หรือ research misconduct เช่น falsification, fabrication และ plagiarism 
6.๗ การได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติของผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๙๗ 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ 
_______________________ 

ตามเอกสารแนบท้าย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
_______________________ 

 
กลุ่ม ๑ งานวิจัย 

กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 ๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 ๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

๒.๔  บทความปริทัศน์ (Review Article) 
 ๒.5 กรณีศึกษา (Case Study) 
 ๒.6 งานแปล 
 ๒.7 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
 ๒.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.9 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 ๒.10 สิทธิบัตร 
 ๒.๑1 ซอฟต์แวร์ 
 2.12 ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
 2.13 ผลงานนวัตกรรม 

กลุ่ม 3 3.๑ ต ารา 
 3.๒ หนังสือ 
 3.๓ บทความทางวิชาการ 
 
กลุ่ม ๔ ๔.๑     ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  

๔.๒     ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
๔.๓     ผลงานการสอน  
๔.๔     ผลงานนวัตกรรม  
๔.๕     ผลงานศาสนา 

 

 

 

 
 



๙๘ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. 2565 
  ----------------------- 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สามารถจ าแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

  7.๑ งานวิจัย 
 นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัย  

ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่ง ข้อมูล
ค าตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการน า
วิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์-Applied research) หรือ งานวิจัยสร้างสรรค์ 
(Creative research) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ทีเ่กิดประโยชน์ 

 รูปแบบ อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 

(research process) อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรม 
ปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน  
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืน  ๆ  
แสดงให้เห็นว่าได้น าความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๒. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ และ
สั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน คุณภาพ 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 

ในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการ
ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
จากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
        ๑.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ได้ แก่  ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เ ฉพาะ ใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ทั้งนี้วารสารวิชาการ
นั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 



๙๙ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.๑ งานวิจัย (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 

๓. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความ
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง 
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค า หรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้อง
ก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการ ประชุมทางวิชาการ (proceedings) ที่มา
จากการประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยัง 
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่  
สภามหาวิทยาลัยก าหนด ทั้ งนี้  คณะผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer reviewer) จะต้องไม่ ใช่
คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น 

๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้ เผยแพร่  ไปยัง 
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไข 
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ ให้มี
การประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได ้

 ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับ B เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ และน าเสนอ
ผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว และต้องเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แพร่หลาย โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในด้านสังคมหรือมูลค่า
ทางเศรษฐกิจจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น (outstanding) 
รวมทั้งได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ของสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้
เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพ
จากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 



๑๐๐ 

๗. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 ๗.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑๓ ประเภท ดังนี้ 
๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  
๗.๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
7.2.4 บทความปริทัศน์ (Review Article)  
๗.๒.5 กรณีศึกษา (Case Study) 
๗.๒.6 งานแปล 
๗.๒.7 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
๗.๒.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗.๒.9 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
๗.๒.10 สิทธิบัตร 
๗.๒.๑1 ซอฟต์แวร์ 
๗.๒.๑๒ ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
๗.๒.๑๓ ผลงานวิชาการนวัตกรรม 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

๗. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

   7.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 นิยาม ผลงานวิชาการที่ เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

 รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้ 

• ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
• หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 
• ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
• ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้  
• ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
• ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่คุณค่า 

(value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการอุตสาหกรรมนั้น 
• คำอธิบายถึงวิธีและคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลับมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น 

การเขียนต ารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อ วิทยานิพนธ์หรือ
ปัญหาพิเศษของนักศึกษา 

 การเผยแพร ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังต่อไปนี้ 

๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่
มีหนังสือประมวลบทความ (proceedings) ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็น
บุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ดั งกล่ าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจั ย  หรือหลักฐานเชิ งประจั กษ์ ใน 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ 
หรือการประชุมวิชาการท่ีมีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings)  
ให้ใช้ลักษณะการเผยแพร่ตาม ๗.๑ งานวิจัย ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 

๒.รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีมีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

๓. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบ ท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบ
ของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสาร
ประกอบท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดง
เหตุผลท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้แต่มีหลักฐานรับรองว่า ได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

 



๑๐๒ 

๗. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

   7.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 การเผยแพร ่(ต่อ) 
 

๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย 
หรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท า เอกสาร 
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ 
โดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ความรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่าง ในการแก้ปัญหาหรือ
ท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 
ในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม หรือ 
แวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน ดังต่อไปนี้  

๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน  
๒. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์  

ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน  

จากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบ
ด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 7.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 นิยาม ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัย 

และพัฒนา มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์หรือแก้ไขปัญหา 
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยค าอธิบายหรือข้อมูล
หลักฐานส าคัญ ได้แก่ 

(๑) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
(๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบ 

การเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้
นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่หรือเป็น  
งานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับประยุกต์จากของเดิ มอย่างเห็นได้ชัด เช่น  
เป็นบทเรียนแบบใหม่กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การเรียนการสอน และ  

(๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์
จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่า
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและ
ผู้สอน 

 รูปแบบ ๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 
๒. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบาย
แนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท า เป็นเอกสารหรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. เผยแพร่ เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์และมีการประเมินคุณภาพโดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชา
นั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

๒. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๓. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  
การพัฒนา การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 

๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความ
ในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) 

หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ 
หรือการประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) 
ให้ใช้ลักษณะการเผยแพร่ตาม ๗.๑ งานวิจัย ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 

๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีค าอธิบายแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียน 

 



๑๐๔ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 

 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B  
๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับจาก  

แนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่  
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ หรือ

คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์  
ระดับ A  
1.ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และ 
2. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนา

ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนได้  
3.ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี 

impact factors  
ระดับ A+  
๑.ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และ 
๒.ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา 

หรืองานประดิษฐ์คิดค้นในระดับชาติและ/หรือ ระดับนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

  7.๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 นิยาม เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง

การปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอ่ืน  
อันน าไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ  เพ่ือให้ภาครัฐน าไปใช้กำหนด
นโยบาย กฎหมาย แผน คำสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด ทั้งนี้เพ่ือแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิด
ผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติท้องถิ่น หรือนานาชาติ 

 รูปแบบ จัดทำเป็นเอกสาร โดยมีคำอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์  สังเคราะห์
สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอ่ืนที่ต้องการ
แก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ 
ทั้งนี้ โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน คำสั่งหรือมาตรการอ่ืนใด เป็นผลผลิต (output) 
รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติด้วย 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อมค าอธิบาย 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น ๆ ทั้งได้มีการน าไป  
สู่การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

๒. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูล หรือเหตุผลสนับสนุน 

ซึ่งแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ  
ระดับ A เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ B แต่ต้องมีข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุม การแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาที่กว้างขวางกว่า ข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ  
ที่มีคุณภาพระดับดีมากและมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง  
ระดับ A+ เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับการอ้างอิง อภิปรายอย่างกว้างขวาง 
ในสังคม หรือ ได้รับการน าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

  7.๒.4 บทความปริทัศน์ (Review Article) 
 นิยาม เป็นบทความที่เขียนขึ้นจากการทบทวนเอกสารวิชาการ ทั้งทางด้านทฤษฎีและงานวิจัย  

ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ก าหนดไว้ โดยมีการทบทวนวรรณกรรม ค้นคว้า รวบรวม 
ข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากแหล่งต่างๆ และน ามาประมวลเรียบเรียงในรูปบทความ ได้แก่ Narrative 
(Literature), Review Systematic Review, หรือ Meta-analysis 

 รูปแบบ ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผล หรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบาย หรือ
วิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์ และบทสรุปมีการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน  
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวง

วิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจาก
หลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 

๑.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ได้แก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล 
SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ๒ .  เผยแพร่ ในหนั งสื อรวมบทความในรู ปแบบอ่ืนที่ มี การบรรณาธิ การ โดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 

 เมื่อได้เผยแพร่ “บทความปริทัศน์” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความปริทัศน์” 
นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความปริทัศน”์ นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นบทความปริทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระที่รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้า 
และได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยดังกล่าวอย่างเป็นระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์และ
ทันสมัย รวมถึงมีการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ มีแนวคิดและการน า เสนอ ที่ชัดเจน 
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องประกอบด้วย  
 1. ผลงานต้องมีความละเอียดและความลุ่มลึกทางด้านการวิเคราะห์ทางวิชาการใน
ระดับสู ง  มี การสร้ างสรรค์องค์ความรู้ ใหม่  (Body of Knowledge) หรือ สมมุติ ฐาน 
(Hypothesis) ใหม่ หรือ การสอดแทรกแนวความคิดของผู้เขียนที่ได้จากการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ (Concept) ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่จะน าไปสู่การค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการน าไปพัฒนาต่อเพ่ือประยุกต์ใช้ในอนาคต และ 
 2. ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางในระดับชาติ  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A โดยผลงานนั้นต้องได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลอย่าง
กว้างขวางในระดับนานาชาติ  

  



๑๐๗ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

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

ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดีหรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษา
เพ่ือใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอ่ืนๆ น ามาประกอบการตัดสินใจและก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ 

 รูปแบบ เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยคู่มือการสอน (Teaching 
Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา 
และบทส่งท้าย 

จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องมีจ านวนอย่างน้อย 
๕ กรณีศึกษา และมีจ านวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระจะต้อง 
ไม่ซ้ าซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการส าหรับการประเมิน
คุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่สถาบันมหาวิทยาลัยนั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือ 
แหล่งรวบรวมกรณีศึกษาท่ีมีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 

ทั้ งนี้  ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่ านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B  
 ๑. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า  เนื้อหา บทส่งท้าย 
รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ  
 ๒. เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การ
สอนในระดับอุดมศึกษา  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และเป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์
ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
 ๑. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู้ศึกษา

มาก่อนมีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 
 ๒. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 



๑๐๘ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 7.๒.6 งานแปล 
 นิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานวิชาการที่มีความส าคัญ และ

ทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทย 
เป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

รูปแบบ งานแปลพร้อมบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ 
ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
    ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิการเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 

การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
ได ้แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน  

กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงาน
แปลซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงาน
แปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องน างานแปล
ดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด การน างานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในงานแปลเพ่ือน ามาเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงาน
แปลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทน า   
ของผู้แปลที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีบทน าเชิงวิ เคราะห์ที่แสดงความรู้   
ความเข้าใจของผู้แปลในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพ่ิมเติม
ของผู้แปลใส่ไว้ในบทน า หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี  

 

 

 

 

 



๑๐๙ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.๒.6 งานแปล (ต่อ) 
ลักษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้ใช้ลักษณะคุณภาพ ดังต่อไปนี้    
ระดับ B เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยมีการ
ให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้ง  
ในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการ 
สื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของ 
ตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณีมีการให้
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค 
ระดับ A+ ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A  
โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติมดังนี้  
  ๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ  
  ๒. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้  
  ๓. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิก 
ทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 7.๒.7 พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory)  
และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 
 นิยาม งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอ่ืน ๆ 

อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะล่าสุด
ทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมค า หรือหัวข้อหรือ
หน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีค าน าที่ชี้แจง หลักการ 
หลักวิชา หรือทฤษฎีที่น ามาใช้รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้และมีบรรณานุกรมรวมหรือ
บรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นค า ในกรณีที่จ าเป็น 

 รูปแบบ ประกอบด้วยบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท า
ให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน  
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์หรือ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้ พ้ืนฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา  
ที่กว้างขวางตามท่ียอมรับกันในวงวิชาการ  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่แสดงให้เห็นถึง
วิวัฒนาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อย และ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิด  
เชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.๒.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์พืช

หรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน 
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจาก
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็น 
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 

 รูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิด  
ในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้น ๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบ
คุณสมบัติ ต่ า ง  ๆ  ทั้ งที่ เป็นคุณสมบัติ พ้ืนฐานและคุณสมบัติ พิ เศษที่ เป็นข้อเด่น  
ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของ
ผลกระทบจากการน าไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ 
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 

๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ   

มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพ  
ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง 
ระดับ A เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้ เชิงวิชาการมาก
ขึ้น มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้และการน าผลงานนั้น ไปใช้มีศักยภาพ
ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 
ระดับ A+ เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ 
ที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ผลงานมีคุณสมบัติโดดเด่น และ  
มีศักยภาพสูงในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือ
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.๒.9 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 นิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ  ศิลปะ  

โดยผลงานดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน 
และต้องอธิบายได้ว่ามีแนวคิดจากปรัชญา จริยธรรม สุนทรียภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า
ของความจริง ความดี ความงาม พร้อมค าอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอ้ือต่อการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม 
ด้านศิลปะการแสดงด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิมพ์หรือศิลปะด้านอื่นๆ 

 รูปแบบ งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิด 
เชิงทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงานการวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เห็น
ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดผลงานการน าเสนอความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสาขาวิชาชีพ
และการศึ กษาตลอดจนการแสดงคุณค่ าของผล งานที่ เ อ้ื อให้ เกิ ดการตี ความและ 
การประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างกว้างขวางมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 
ส่ีเดือน โดยต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ได้ผ่านการประเมินจาก  คณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน 
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน ส าหรับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และไม่น้อยกว่าห้าคนส าหรับระดับ
รองศาสตราจารย์และระดับศาสตราจารย์ โดยการตัดสินของท่ีประชุมต้องได้รับคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามเสียง ส าหรับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่าสามในห้าเสียง 
ในระดับรองศาสตราจารย์ และไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงในระดับศาสตราจารย์ ท้ังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
(peer reviewer) ต้องมิได้สังกัดเดียวกันกับผู้ขอจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

 วิธีการเผยแพร่  
๑. วรรณกรรมต้นแบบหรือผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ และเอกสารประกอบต้องพิมพ์

เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ  การบันทึกเสียง 

ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ หรือการแสดงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
๓. การเผยแพร่ท่ีเกิดจากการใช้งานจริงท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตลอดจนการเผยแพร่ท่ีเกิดจากการได้รับเชิญไปบรรยายหรือในการประชุมวิชาการงานศิลป์หรือ
วิชาชีพในต่างประเทศ ส าหรับศิลปะการแสดงต้องแสดงในกิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กร
ระดับประเทศ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ ของประเทศไทยหรือนานาชาติ 
สถานท่ีน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต้องเป็นท่ียอมรับในวงการ
วิชาชีพนั้น ๆ และต้องด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องโดยเป็นเวทีแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
หมายเหตุ: คุณสมบัติของผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็น peer reviewer  
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาใกล้เคียง 
ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น อาจารย์ประจ าผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญท่ียังคง
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าท่ีประจ าในมหาวิทยาลัยเดียวกับผู้ได้รับการประเมิน เป็นต้น 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ใกล้เคียง โดยต้องเป็นบุคคลท่ีมิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับ
บัญชาของมหาวิทยาลัยนั้น  



๑๑๓ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.๒.9 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (ต่อ) 
 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นผลงานที่มีคุณภาพทางการสร้างสรรค์ โดยสามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด 

กระบวนการ เทคนิค รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลเพ่ือสื่อความให้กับผู้รับได้เป็น
อย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาของ
ศิลปะแขนงนั้นๆ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นตัวอย่างอันดีที่ยั งประโยชน์เด่นชัด  
ต่อวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาแขนงนั้นๆ 
๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่า 
งานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาหรือสร้างสรรค์มาแล้ว 
๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง และก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงหรือ 
ส่งผลกระทบต่อบุคคล องค์กร ชุมชน หรือสังคม หรือสามารถน า ไปใช้ประโยชน์ ได้ 
อย่างแพร่หลาย หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมีการน าไปใช้อ้างอิงในผลงานอ่ืน ๆ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นงานที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
หรือน าเสนอสิ่งใหม่ในด้านการสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ 
  ๑. เป็นงานบุกเบิกท่ีมีคุณค่ายิ่ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เกิดการ
สร้างความรู้ใหม่ ท าให้เกิดความก้าวหน้า เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม หรือได้รับการจดสิทธิบัตร
และมีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง 
  ๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.๒.10 สิทธิบัตร (patent) 
 นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

 รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 
๑. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็น

ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 

๒. ต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วน ที่แสดงถึงคุณค่า
ของผลงานนั้นด้วย 

 การเผยแพร ่ มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือพัฒนา 
ต่อยอด 
ระดับ A เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น า ไปใช้ประโยชน์ใน 
เชิงพาณิชย์ระดับชาติ 
ระดับ A+ เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ 
ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์
อย่างกว้างขวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.๒.๑1 ซอฟต์แวร์ (software) 
 นิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  

ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่  
ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ เป็นการประยุกต์  
หลักวิชา เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งดังนี้ 

๑. การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
(numerical method) หรือการด าเนินงานลักษณะ engineering design ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง 

๒. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ 
(source code) เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี
นัยส าคัญ 

๓. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมี 
การปรับปรุงระบบหรือส ารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
ซึ่งมิได้น าเข้ามาเพ่ือทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว  

ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 
 รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 

๑. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งานหลักการ
ของวิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจนเพ่ือแสดงให้เห็น
ว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างความรู้หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้นๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 

๒. ต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่า
ของผลงานนั้นด้วย 

การเผยแพร ่ มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชานั้น  ๆหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย   
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได ้ 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
 ๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างาน
เดิม ที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว 
 ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่าง
แพร่หลาย 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งาน อย่างกว้างขวาง 
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ 

 



๑๑๖ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 

7.2.12 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
 นิยาม ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญ  ในสาขาวิชา

อย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม  โดยประจักษ์ต่อ
สาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต  การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต  หรือ
สุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา  
ในรูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้   
ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ทั้งนี้  ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก า ไรและได้รับ
ผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 

 รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของเอกสาร
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบอย่างน้อยประกอบด้วย 

๑. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย 
๒. สภาพการณ์ของท้องถิ่นและสังคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
๓. กระบวนการที่ท าให้ท้องถิ่นและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
๔. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
๕. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว 
๖. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความรู้หรือความเชี่ยวชาญจาก

สาขาของผู้ยื่นขอ 
๗. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป  
การจัดท าเอกสารผลงานต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของ  

กลุ่มเป้าหมายหรือท้องถิ่น นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดง  
หลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ 
แถบเสียง  

การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ที่มีการบูรณาการศาสตร์หลายสาขา สามารถ  
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมได้จากผลความส าเร็จของทุกสาขา 
โดยผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการใช้ศาสตร์ 
นั้นๆ เพ่ือร่วมพัฒนาหรือแก้ปัญหาจนท าให้พ้ืนที่นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 

 การเผยแพร ่ การเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมท าได้โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงาน 
ในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นท่ีและจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึก
เอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิงได้ หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

 ทั้ งนี้  ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

 

 



๑๑๗ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.2.12 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (ต่อ) 

 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B ลักษณะของผลงานต้องแสดงให้ เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขาของผู้ยื่นขอ  
มีการแสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความ
ต้องการที่มาจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย มีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมนั้น 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และคุณภาพผลงานที่ยื่นขอจะต้องสามารถน าไปเป็น
แบบอย่างให้กับท้องถิ่นหรือสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรือถูก
น าไปใช้เป็นนโยบายในระดับจังหวัด หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A ผลงานต้องส่งผลกระทบต่อสังคม หรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 

7.2.13 ผลงานนวัตกรรม 
 นิยาม ผลงานนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ  

ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนามาตรฐาน ประสิทธิภาพ มูลค่าคุณภาพ และสามารถน า ไปใช้
ประโยชน์สร้างผลกระทบได้ในวงกว้างในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงสาธารณะ และมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (product) การบริการ (service) 
กรรมวิธีที่เก่ียวกับการผลิต (process) หรือ 

 (๒) ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรระบบบริหารจัดการ การ
บริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอ่ืนใด 

 รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอผลงาน
กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ
สาธารณะ รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 

 ๑. เอกสารพร้อมหลักฐานข้อมูลคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง ที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในด้านต่าง ๆ การสร้างทีมงานหรือเครือข่าย การผลักดัน
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร (I&E career preparation) ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือเชื่อมโยงภาคส่วนอ่ืน 
(I&E engagement) 

 ๒. เอกสารพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรมที่สรุปข้อมูลที่แสดงให้เห็นการ
พัฒนาผลงาน สอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรมโดยสามารถจ าแนกตามผลงาน
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น
ดังนี้ 

 ๒.๑ ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
 ๒.๒ ค าอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรือการท าให้เกิดคุณค่าในมิติ

ใหม่ โดยระบุแนวทางใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือวิธีท าให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดี
กว่าเดิม หรือวิธีที่ท าให้เกิดจากการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย หรือวิธีที่ท า
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือความรู้ใหม่ในประเทศจากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของการก าหนดปัญหาและแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่าในมิติใหม่ 

๒.๓ ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างคุณค่า 
๒.๔ ค าอธิบายถึงความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ 
๒.๕ ค าอธิบายถึงการด าเนินการหรือการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
๒.๖ ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ 

๓. เอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  ผู้เสนอผลงานสามารถใช้
เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่
ใช้ในการพัฒนาบทบาทของผู้มีส่วนร่วมหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม อาทิ 

๓.๑ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) 
๓.๒ ข้อมูลในการน าผลงานไปต่อยอด/สร้างมูลค่าเพ่ิม (entity creation) 

 

 



๑๑๙ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 

7.2.13 ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 
 รูปแบบ (ต่อ) ๓.๓ ข้อมูลการได้รับทุนจากภายนอก (sponsored research) 

๓.๔ ข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อาทิ หลักฐานการประเมินผล
ลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ หรือ
รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระ 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งเป็นบุคคลภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (peer reviewer) ที่ได้รับ 
การยอมรับ 

 ๑. รายงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ อาทิ 
๑.๑ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรายงานเชิงเทคนิค (technical report) ที่ได้รับการ

สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (industry sponsored activities) รวมถึงสัญญาหรือข้อตกลง
การท างานร่วมกันแสดงถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ (novel 
data/products) ข้อมูลวิธีการ/กระบวนการใหม่ (novel process /procedure) การออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ซึ่งต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลาย
สถาบัน 

๑.๒ รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ์ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม 

๑.๓ ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ต้องมีหลักฐาน
แสดงเหตุผล รวมถึงต้องมีหลักฐานยืนยันถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 ๒. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนวัตกรรม อาทิ สิทธิบัตรสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร เอกสารแสดงการได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

 ๓. การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผ่านเวทีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้
มีการน าเสนอผลงานด้านนวัตกรรมสู่สาธารณะ 

 ๔. การแพร่หลาย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว (embedded)  
ในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือการบริการ 

 ลักษณะคุณภาพ ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
ระดับ B  
  ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
หรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง โดยมีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา พัฒนาและทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง หรือ 
การพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้นหรือแสดงให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology 
Readiness Level : TRL) ในระดับ ๓ ขึ้นไป ที่ผ่านขั้นการพิสูจน์แนวคิด (proof-of-concept) 
และส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งานหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ที่สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และ
เศรษฐกิจ 



๑๒๐ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.2.13 ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 

 ลักษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ระดับ A  
  ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีความ
แตกต่างจากเดิมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น หรือการพัฒนาหรือมาตรฐาน หรือ
คุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี(Technology Readiness Level : TRL) ใน
ระดับ ๕ ขึ้นไป ที่ส่วนประกอบต่าง ๆของทั้งระบบผ่านการทดสอบว่าท างานได้จริง เป็น
ต้นแบบระบบสมบูรณ์(full function prototype) สามารถสาธิตการท างานในสภาพแวดล้อม
จริงตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ๒. น าไปสู่การต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลงานด้วยการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ (commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะและเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นที่
ประจักษ์หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ(Economic Value Added : EVA) ที่สูงขึ้น โดยมี
หลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 
ระดับ A+  
  ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือมีการบูรณาการศาสตร์  
ที่น าไปสู่การได้เทคโนโลยีใหม่หรือกระบวนการใหม่ หรือเป็นการเพ่ิมคุณภาพและคุณสมบัติ
ใหม่ ๆ (key features) ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หรือ
เกิดการขยายผลที่น าไปสู่การจัดตั้งธุรกิจใหม่ (entity creation) อาทิ จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจ
เริ่มต้น (startup/spin-off) หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้
เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ ๘ ขึ้นไปเป็นเทคโนโลยี
ที่ผ่านการทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมน าไปใช้งานจริงในภาคการผลิตและบริการ (fully 
qualified) หรือประสบผลส าเร็จในการใช้งานจริง (proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 
  ๒. ได้รับการยอมรับระดับชาติ หรือ นานาชาติ และถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ (commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะในวงกว้างหรือก่อให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงแบบก้าวกระโดดสู่ระดับประเทศหรือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมที่
น าไปสู่การผลิตหรือบริการมูลค่าสูงหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value 
Added : EVA) ที่สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ  

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.2.13 ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 

 ลักษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม 
ระดับ B 
  ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมท่ีมีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการครอบคลุมต้ังแต่
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคมเป้าหมาย พัฒนา
ออกแบบกระบวนการ ทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริงและมีการติดตามประเมินผลลัพธ์ 
หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพท่ีสูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้
และเทคโนโลยีด้านสังคม(Social Readiness Level : SRL) ในระดับ ๓ ขึ้นไป ท่ีผ่านการทดสอบ
แนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีการตรวจสอบแนว
ทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นท่ีน าร่องเพื่อยืนยันผลกระทบตามท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อ
พิจารณาความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีน ามาประยุกต์ใช้ ตามมาตรฐานสากล และ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นและส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ท่ีสูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และ
เศรษฐกิจ 
ระดับ A 
  ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีการน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงระบบ 
หรือเชิงกลไกท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์กรหรือเครือข่ายภาคส่วน (consortium) หรือ
ชุมชน ท่ีดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนาหรือมาตรฐาน หรือคุณภาพท่ีสูงขึ้น หรือแสดง
ให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level : SRL) 
ในระดับ ๕ ขึ้นไปท่ีแนวทางในการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ และถูกน าเสนอแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง หรือสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอื่น ร่วมกับ 
การปรับปรุงแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบแนวทางการพัฒนา 
การแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐานสากล และ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ๒. มีการน าไปใช้เป็นต้นแบบ หรือมีการถ่ายทอดการด าเนินงานไปยังองค์กรหรือ
เครือข่ายองค์กรหรือชุมชนอื่น หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : 
EVA) ท่ีสูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
ระดับ A+ 
  ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการน าไปใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงระบบ หรือ 
เชิงกลไก หรือการสร้างหน่วยธุรกิจ ท่ีท างานลักษณะไม่แสวงหาก าไรหรือ social enterprise  
ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญ (อาทิ นวัตกรรมภาครัฐ นวัตกรรมสังคม
ดิจิทัล นวัตกรรมหน่วยเชื่อมโยง นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเชิงสังคม นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
แบ่งปัน) ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนา หรือมาตรฐานหรือคุณภาพท่ีสูงขึ้น หรือ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level : SRL) 
ในระดับ ๘ ขึ้นไป ท่ีมีการเสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบแผนการด าเนินงานท่ี
สมบูรณ์และได้รับการยอมรับ หรือ ได้รับการยอมรับให้น าไปประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  
ได้จรงิ ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.2.13 ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 

 ลักษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม 
ระดับ A+ 
  ๒. น าไปสู่การขยายผลในวงกว้าง ในระดับพื้นท่ีเขตภูมิสังคมหรือจังหวัดหรือภูมิภาค 
หรือประเทศ หรือเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลนวัตกรรมทาง
สังคมหรือรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรมจากองค์กรท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ท่ีสูงขึ้น 
โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 
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7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.3.1 ต ารา 
 นิยาม งานวิชาการที่ ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้ งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่ งของวิชา  

ซึ่งเกิดจากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า
ศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็น
แกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถ
ภาพตามหลักการเขียนที่ดีใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็น
ความรู้ส าคัญท่ีมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ 

เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่น เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ทั้งนี้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการด้วย 

ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้ อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึง
ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถ
อ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น 

หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน  
ไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็นต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา 

 รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป 
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง
หรือกรณีศึกษาประกอบ จนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ,  

e-learning, online learning 
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน

วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่ งที่อาจแสดงการเผยแพร่ 
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด การน าต ารานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในต าราเพ่ือน ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพต ารา  
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
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7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.3.1 ต ารา (ต่อ) 

 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการ
น าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
  ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
  ๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
  ๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รับ
การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ 
  ๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับนานาชาติ 
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7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.3.๒ หนังสือ 
 นิยาม งานวิชาการท่ีเกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง 

มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็น
แกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสื อไม่จ าเป็นต้อง
สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรและไม่
จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 

 เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไป
แล้ว จะน ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้ 

 รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์  การสรุป การอ้างอิง
บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพตัวอย่าง 
หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

๑. เป็ นงานที่ นั กวิ ชาการเขี ยนทั้ ง เล่ ม ( authored book)  คือเอกสารที่ ผู้ เขี ยน 
เรียบเรียงขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่
สร้างเสริมปัญญา ความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book chapter) 
โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้ อ่านสามารถท าความเข้าใจใน
สาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบมีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้อง
ระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน 

จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ต้องมีจ านวนอย่างน้อย ๕ บทและมีจ านวนหน้า
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนังสือ ทั้ง ๕ บท จะต้องไม่ซ้ าซ้อน
กันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจอยู่ในหนังสือ
เล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ และส าหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวม
ทั้งหมด 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย  
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

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

 

 



๑๒๖ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.3.2 หนังสือ (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจ
แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้
เช่นกัน 

กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด การน าหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในหนังสือเพ่ือน ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือ
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ
การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
  ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติมีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
  ๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) หรอืทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รับ
การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ 
  ๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.3.๓ บทความทางวิชาการ 
 นิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่ งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิ เคราะห์ 

อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการส ารวจ
วรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน า 
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดง
ทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 

 รูปแบบ ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผล หรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบาย หรือ
วิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์ และบทสรุปมีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่
ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน  
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวง

วิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจาก
หลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 

๑.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ได้ แก่  ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science ( เ ฉพาะ ใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ทั้งนี้วารสารวิชาการ
นั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ๒ .  เผยแพร่ ในหนั งสื อรวมบทความในรูปแบบ อ่ื นที่ มี การบรรณาธิการ โดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 

 เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความวิชาการ” 
นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิ ช าการและ ให้ มี ก า รประ เมิ นคุณภาพ  “บทความวิ ช าการ ”  นั้ น อี กครั้ ง หนึ่ ง 
จะกระท าไม่ได ้

 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย  มี
แนวคิดและการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง  
  ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ  
  ๒. สามารถน าไปอ้างอิงในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางในระดับชาติมีความละเอียดและ 
ความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 
ระดับ A+ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
  ๑. มีลักษณะเป็นงานท่ีมีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นท่ีเชื่อถือและยอมรับ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 



๑๒๘ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 

7.4.1 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
 นิยาม ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาอย่าง

น้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต  การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม อาชีพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่
น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้เป็นที่
ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็น
การเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ทั้งนี้  
ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 

 รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของเอกสาร
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบอย่างน้อยประกอบด้วย 

๑. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย 
๒. สภาพการณ์ของท้องถิ่นและสังคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
๓. กระบวนการที่ท าให้ท้องถิ่นและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
๔. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
๕. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว 
๖. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความรู้หรือความเชี่ยวชาญจาก

สาขาของผู้ยื่นขอ 
๗. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป  
การจัดท าเอกสารผลงานต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของ  

กลุ่มเป้าหมายหรือท้องถิ่น นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดง  
หลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ 
แถบเสียง  

การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ที่มีการบูรณาการศาสตร์หลายสาขา สามารถ  
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมได้จากผลความส าเร็จของทุกสาขา 
โดยผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการ 
ใช้ศาสตร์ นั้นๆ เพ่ือร่วมพัฒนาหรือแก้ปัญหาจนท าให้พ้ืนที่นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อย่างเห็นได้ชัดเจน 

 การเผยแพร ่ การเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมท าได้โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงาน 
ในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเอกสาร
หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิงได้ หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

 ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

 

 



๑๒๙ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.4.1 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (ต่อ) 

 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B ลักษณะของผลงานต้องแสดงให้ เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขาของผู้ยื่นขอ  
มีการแสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความ
ต้องการที่มาจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย มีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมนั้น 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และคุณภาพผลงานที่ยื่นขอจะต้องสามารถน าไปเป็น
แบบอย่างให้กับท้องถิ่นหรือสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรือถูก
น าไปใช้เป็นนโยบายในระดับจังหวัด หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A ผลงานต้องส่งผลกระทบต่อสังคม หรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.4.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 นิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ  ศิลปะ  

โดยผลงานดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน 
และต้องอธิบายได้ว่ามีแนวคิดจากปรัชญา จริยธรรม สุนทรียภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า
ของความจริง ความดี ความงาม พร้อมค าอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอ้ือต่อการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม 
ด้านศิลปะการแสดงด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิมพ์หรือศิลปะด้านอื่นๆ 

 รูปแบบ งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิง
ทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้
เห็นความรู้ในการพัฒนาต่อยอดผลงานการน าเสนอความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
สาขาวิชาชีพและการศึกษาตลอดจนการแสดงคุณค่าของผลงานที่เอื้อให้เกิดการตีความ
และการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างกว้างขวางมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 
ส่ีเดือน โดยต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ได้ผ่านการประเมินจาก  คณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน 
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน ส าหรับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และไม่น้อยกว่าห้าคนส าหรับระดับ
รองศาสตราจารย์และระดับศาสตราจารย์ โดยการตัดสินของท่ีประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามเสียง ส าหรับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่าสามในห้าเสียงในระดับ
รองศาสตราจารย์ และไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงในระดับศาสตราจารย์ ท้ังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
(peer reviewer) ต้องมิได้สังกัดเดียวกันกับผู้ขอจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

 วิธีการเผยแพร่  
๑. วรรณกรรมต้นแบบหรือผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ และเอกสารประกอบต้องพิมพ์

เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ  การบันทึกเสียง 

ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ หรือการแสดงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
๓. การเผยแพร่ท่ีเกิดจากการใช้งานจริงท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตลอดจนการเผยแพร่ท่ีเกิดจากการได้รับเชิญไปบรรยายหรือในการประชุมวิชาการงานศิลป์หรือ
วิชาชีพในต่างประเทศ ส าหรับศิลปะการแสดงต้องแสดงในกิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กร
ระดับประเทศ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ ของประเทศไทยหรือนานาชาติ 
สถานท่ีน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต้องเป็นท่ียอมรับในวงการ
วิชาชีพนั้นๆและต้องด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องโดยเป็นเวทีแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี 
หมายเหตุ: คุณสมบัติของผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็น peer reviewer  
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาใกล้เคียง 
ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น อาจารย์ประจ าผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญท่ียังคง
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าท่ีประจ าในมหาวิทยาลัยเดียวกับผู้ได้รับการประเมิน เป็นต้น 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ใกล้เคียง โดยต้องเป็นบุคคลท่ีมิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับ
บัญชาของมหาวิทยาลัยนั้น  



๑๓๑ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.4.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (ต่อ) 
 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B เป็นผลงานที่มีคุณภาพทางการสร้างสรรค์ โดยสามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด 

กระบวนการ เทคนิค รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลเพ่ือสื่อความให้กับผู้รับได้เป็น
อย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาของ
ศิลปะแขนงนั้นๆ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นตัวอย่างอันดีที่ยั งประโยชน์เด่นชัด  
ต่อวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาแขนงนั้นๆ 
  ๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้ง
กว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาหรือสร้างสรรค์มาแล้ว 
 ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงหรือ
ส่งผลกระทบต่อบุคคล องค์กร ชุมชน หรือสังคม หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แพร่หลาย หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมีการน าไปใช้อ้างอิงในผลงานอ่ืน ๆ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นงานที่สร้างองค์ความรู้ใหม ่
หรือน าเสนอสิ่งใหม่ในด้านการสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ 
 ๑. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เกิดการ
สร้างความรู้ใหม่ ท าให้เกิดความก้าวหน้า เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมี
หลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง 
 ๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.4.2 ผลงานการสอน 
 นิยาม ผลงานการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน

อ่ืนที่ ก.พ.อ. ก าหนด อันประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน วิธีการสอน 
สื่อการสอนการวัดและประเมินผล) หรือนวัตกรรมการสอน อันเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการ 
หรือวิชาชีพ ได้ใช้ปฏิบัติในงานประจ ามาแล้ว และเกิดผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและ
ผู้สอน ได้รับการเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์ในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง หรือมีการ
ถ่ายทอดสู่การใช้งานจริงในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนรายละเอียด
เนื้อหาของเอกสารที่น าเสนอนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑. สภาพปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรือปัญหาด้านการเรียนรู ้ของ
ผู้เรียน 

๒. ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล ที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอนที่เป็นนวัตกรรม หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัดเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว เช่น รูปแบบการสอน หรือการสอนแนวใหม่ เทคนิคสื่อการสอน เทคโนโลยี
ดิจิทัล งานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น 

๓. หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา แผนการสอน สื่อการเรียนรู้และวิธีการจัดการ
เรียนรู้/การสื่อการเรียนรู้ 

๔. กระบวนการในการน าไปใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริงกระบวนการพัฒนาที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เป้าหมาย 

 ๕. ผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด และก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอนโดยแสดงผลลัพธ์ของผู้เรียน
ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม 

 ๖. เอกสารหลักฐานผลการประเมินการสอนทุกกระบวนวิชาย้อนหลัง ๒ ปีการศึกษา 
ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ผลการสอนเฉลี่ยระดับดีมาก และ
ศาสตราจารย์ ผลการสอนเฉลี่ยระดับดีเด่น 

๗. เอกสารหลักฐานผลการประเมินของคณะผู ้ทรงคุณวุฒิ(peer reviewer) จาก
บุคคลภายนอก ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย 
ส าหรับรองศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ระดับชาติและส าหรับศาสตราจารย์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ: คุณสมบัติของผู้ที่ท าหน้าที่เป็น peer reviewer  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาใกล้เคยีง 

ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น อาจารย์ประจ า ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ยังคง
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ประจ าในสถาบันเดียวกับผู้ได้รับการประเมิน เป็นต้น  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ใกล้เคียง โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับ
บัญชาของมหาวิทยาลัย  

 



๑๓๓ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.๒.9 ผลงานการสอน (ต่อ) 
 รูปแบบ (ต่อ) ทั้ งนี้  นอกจากเอกสารแสดงผลงานดั งกล่ าวข้างต้นแล้ว  ต้องแสดงหลักฐาน  

เชิงประจักษ์ของผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยผลงาน  แต่ละชิ้น
ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างน้อย ๒ รายการ ดังนี้  

(๑) การน าไปใช้งานจริงโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานต้นสังกัด  ระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่ืน การขยายผลใช้งาน  เป็นต้นแบบภายในคณะ 
มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

(๒) ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทีไม่ใช่ลิขสิทธิ์ ที่เข้าสู่กระบวนการ ขอรับการ
รับรองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น หนังสือรับรองการยื่นค าขอรับ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร เป็น
ต้น  

(๓) บทความฉบับสมบูรณ์เสนอในที่ประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคม วิชาการ หรือวิชาชีพ ที่
มีการจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีการบรรณาธิการ
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน และมีการประเมินคุณภาพ  

(๔) บทความวิชาการในหนังสือรวมบทความ หรือวารสารวิชาการ ที่มีการบรรณาธิการโดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

นอกจากนี้ ยังต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ความเป็นอาจารย์ โดยสรุปเป็นเอกสารที่มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 (๑) ความเป็นผู้อุทิศเวลาและผู้สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพ่ือดูแล ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์
ระหว่าง “ครู” และ “ลูกศิษย์”ไม่เพียงทางวิชาการ หรือวิชาชีพ แต่รวมถึงสัมพันธภาพที่
ก่อให้เกิดความเอ้ืออาทรระหว่างกัน น าไปสู่การปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ของลูกศิษย์ 

 (๒) ความเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยได้รับการยอมรับจาก
วงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยต้องแสดงหลักฐานการได้รับรางวัลหรือการยกย่องจากสมาคม
วิชาการ หรือวิชาชีพ 

การเผยแพร่ เอกสารสรุปผลการจัดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสอนที่ผ่านการใช้งานจริงมาไม่
น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษาหรือใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ กระบวน
วิชา โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จากหลากหลายสถาบันในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ใน
ระดับมหาวิทยาลัยส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในระดับชาติส าหรับต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.๒.9 ผลงานการสอน (ต่อ) 
 ลักษณะคุณภาพ ระดับ B  

  ๑. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ นวัตกรรม เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์  ที่ปรับจาก
แนวคิดเดิม หรือเป็นแนวคิดใหม่  
  ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่ผลลัพธ์ การจัดการเรียนรู้ 
หรือสมรรถนะผู้เรียนเชิงประจักษ์ หรือคุณลักษณะ ของผู้เรียนที่พึงประสงค์ และต้องมี
หลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถ น าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่ืนได้ 
การขยายผลใช้งาน เป็นต้นแบบภายในคณะ มหาวิทยาลัย  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า ผลการศึกษาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนิติบุคคลอื่น  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า ผลการศึกษาผ่านการ
รับรองมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 

7.4.4 ผลงานนวัตกรรม 
นิยาม ผลงานนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ  

ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนามาตรฐาน ประสิทธิภาพ มูลค่าคุณภาพ และสามารถน า ไปใช้
ประโยชน์สร้างผลกระทบได้ในวงกว้างในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงสาธารณะ และมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (product) การบริการ (service) 
กรรมวิธีที่เก่ียวกับการผลิต (process) หรือ 

 (๒) ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรระบบบริหารจัดการ การ
บริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอ่ืนใด 

 รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอผลงาน
กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ
สาธารณะ รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 

 ๑. เอกสารพร้อมหลักฐานข้อมูลคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง ที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในด้านต่าง ๆ การสร้างทีมงานหรือเครือข่าย การผลักดัน
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร (I&E career preparation) ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือเชื่อมโยงภาคส่วนอ่ืน 
(I&E engagement) 

 ๒. เอกสารพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรมที่สรุปข้อมูลที่แสดงให้เห็นการ
พัฒนาผลงาน สอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรมโดยสามารถจ าแนกตามผลงาน
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น
ดังนี้ 

 ๒.๑ ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
 ๒.๒ ค าอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรือการท าให้เกิดคุณค่าในมิติ

ใหม่ โดยระบุแนวทางใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือวิธีท าให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดี
กว่าเดิม หรือวิธีที่ท าให้เกิดจากการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย หรือวิธีที่ท า
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือความรู้ใหม่ในประเทศจากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของการก าหนดปัญหาและแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่าในมิติใหม่ 

๒.๓ ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างคุณค่า 
๒.๔ ค าอธิบายถึงความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ 
๒.๕ ค าอธิบายถึงการด าเนินการหรือการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
๒.๖ ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ 

๓. เอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  ผู้เสนอผลงานสามารถใช้
เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่
ใช้ในการพัฒนาบทบาทของผู้มีส่วนร่วมหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม อาทิ 

๓.๑ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) 
๓.๒ ข้อมูลในการน าผลงานไปต่อยอด/ สร้างมูลค่าเพ่ิม (entity creation) 

 

 



๑๓๖ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 

7.4.4 ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 
 รูปแบบ (ต่อ) ๓.๓ ข้อมูลการได้รับทุนจากภายนอก (sponsored research) 

๓.๔ ข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อาทิ หลักฐานการประเมินผล
ลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ หรือ
รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระ 

 การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (peer reviewer) ที่ได้รับ 
การยอมรับ 

 ๑. รายงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ อาทิ 
๑.๑ รายงานวิ จั ยฉบับสมบู รณ์หรื อรายงานเชิ งเทคนิ ค ( technical report)  

ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (industry sponsored activities) รวมถึงสัญญาหรือ
ข้อตกลงการท างานร่วมกันแสดงถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(novel data/products) ข้อมูลวิธีการ/กระบวนการใหม่ (novel process /procedure) การ
ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ซึ่งต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน 

๑.๒ รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ์ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม 

๑.๓ ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ต้องมีหลักฐาน
แสดงเหตุผล รวมถึงต้องมีหลักฐานยืนยันถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 ๒. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนวัตกรรม อาทิ สิทธิบัตรสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร เอกสารแสดงการได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

 ๓. การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผ่านเวทีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้
มีการน าเสนอผลงานด้านนวัตกรรมสู่สาธารณะ 

 ๔. การแพร่หลาย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว(embedded)  
ในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือการบริการ 

 ลักษณะคุณภาพ ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
ระดับ B  
  ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรหรอื
พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง โดยมีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหา พัฒนาและทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง หรือการพัฒนา หรือ
มาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้นหรือแสดงให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness 
Level : TRL) ในระดับ ๓ ขึ้นไป ที่ผ่ านขั้นการพิสูจน์แนวคิด (proof-of-concept) และ
ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งานหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ที่สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และ
เศรษฐกิจ 



๑๓๗ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.4.4 ผลงานนวัตกรรม(ต่อ) 

 ลักษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ระดับ A  
  ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีความ
แตกต่างจากเดิมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น หรือการพัฒนาหรือมาตรฐาน หรือ
คุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ใน
ระดับ ๕ ขึ้นไป ที่ส่วนประกอบต่าง ๆของทั้งระบบผ่านการทดสอบว่าท างานได้จริง เป็น
ต้นแบบระบบสมบูรณ์(full function prototype) สามารถสาธิตการท างานในสภาพแวดล้อม
จริงตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ๒. น าไปสู่การต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลงานด้วยการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณชิย์ (commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะและเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นที่
ป ร ะจั กษ์ ห รื อ ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พ่ิ ม ท า ง เ ศ ร ษฐ กิ จ ( Economic Value Added : EVA)  
ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 
ระดับ A+  
  ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือมีการบูรณาการศาสตร์  
ที่น าไปสู่การได้เทคโนโลยีใหม่หรือกระบวนการใหม่ หรือเป็นการเพ่ิมคุณภาพและคุณสมบัติ
ใหม่ ๆ (key features) ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หรือ
เกิดการขยายผลที่น าไปสู่การจัดตั้งธุรกิจใหม่ (entity creation) อาทิ จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจ
เริ่มต้น (startup/spin-off) หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้
เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ ๘ ขึ้นไปเป็นเทคโนโลยี
ที่ผ่านการทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมน าไปใช้งานจริงในภาคการผลิตและบริการ (fully 
qualified) หรือประสบผลส าเร็จในการใช้งานจริง (proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 
  ๒. ได้รับการยอมรับระดับชาติ หรือ นานาชาติ และถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
(commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะในวงกว้างหรือก่อให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงแบบก้าวกระโดดสู่ระดับประเทศหรือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมที่น าไปสู่การ
ผลิตหรือบริการมูลค่าสูงหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) 
ที่สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ  

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.4.4 ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 

 ลักษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม 
ระดับ B 
  ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมท่ีมีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการครอบคลุมต้ังแต่การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคมเป้าหมาย พัฒนาออกแบบ
กระบวนการ ทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริงและมีการติดตามประเมินผลลัพธ์ หรือการ
พัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพท่ีสูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และ
เทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดับ ๓ ขึ้นไป ท่ีผ่านการทดสอบแนว
ทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีการตรวจสอบแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นท่ีน าร่องเพื่อยืนยันผลกระทบตามท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อพิจารณา
ความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีน ามาประยุกต์ใช้ ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นและส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ท่ีสูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และ
เศรษฐกิจ 
ระดับ A 
  ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีการน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงระบบ 
หรือเชิงกลไกท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์กรหรือเครือข่ายภาคส่วน (consortium) หรือ
ชุมชน ท่ีดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนาหรือมาตรฐาน หรือคุณภาพท่ีสูงขึ้น หรือแสดง
ให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level : SRL) 
ในระดับ ๕ ขึ้นไปท่ีแนวทางในการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ และถูกน าเสนอแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง หรือสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอื่น ร่วมกับการ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบแนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหา
ใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ๒. มีการน าไปใช้เป็นต้นแบบ หรือมีการถ่ายทอดการด าเนินงานไปยังองค์กรหรือ
เครือข่ายองค์กรหรือชุมชนอื่น หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EconomicValue Added : 
EVA) ท่ีสูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
ระดับ A+ 
  ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการน าไปใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงระบบ หรือ 
เชิงกลไก หรือการสร้างหน่วยธุรกิจ ท่ีท างานลักษณะไม่แสวงหาก าไรหรือ social enterprise 
ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญ (อาทิ นวัตกรรมภาครัฐ นวัตกรรมสังคม
ดิจิทัล นวัตกรรมหน่วยเชื่อมโยง นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเชิงสังคม นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
แบ่งปัน) ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนา หรือมาตรฐานหรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level : 
SRL) ในระดับ ๘ ขึ้นไป ท่ีมีการเสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบแผนการ
ด าเนินงานท่ีสมบูรณ์และได้รับการยอมรับ หรือ ได้รับการยอมรับให้น าไปประยุกต์ใช้ได้กับ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้จริง ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 



๑๓๙ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

7.4.4 ผลงานนวัตกรรม (ต่อ) 

 ลักษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม 
ระดับ A+ 
  ๒. น าไปสู่การขยายผลในวงกว้าง ในระดับพื้นท่ีเขตภูมิสังคมหรือจังหวัดหรือภูมิภาค 
หรือประเทศ หรือเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลนวัตกรรมทาง
สังคมหรือรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรมจากองค์กรท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ท่ีสูงขึ้น 
โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 

7.4.5 ผลงานศาสนา 
 นิยาม ผลงานที่มีคุณค่า และคุณูปการต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

โดยการน าหลักการทางศาสนาที่ผ่านการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
จิตใจ และปัญญา เสริมสร้างชุมชน สังคมเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม การเมือง และ
ด้านอ่ืน ๆ จนก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เป็นผลงานจากการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาสัปปายสถานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติ 
และออกแบบกระบวนปฏิบัติที่เหมาะสมกับวิถีของชีวิตและสังคมโลก จนท าชุมชน และ
สังคมโลกเกิดสันติสุขในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาจิตใจ สติ ปัญญา และพฤติกรรมของประชาชน 

 ๒. เป็นผลงานจากการเผยแผ่ สร้างเครื่องมือการเผยแผ่ที่สมสมัยและเอ้ือต่อการเผยแผ่
หลักการทางศาสนา รวมถึงเสริมสร้างวิธีเผยแผ่ที่สามารถน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ 
มาชี้น าชุมชน และสังคมเพ่ือให้ เกิดสันติสุข โดยต้องเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

 ๓. เป็นผลงานจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบูรณาการหลักการทาง
ศาสนาออกไปท าหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมการศึกษา นวัตกรรม
ทางศาสนา และอ่ืนๆ จนกลายเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยต้องชี้ให้เห็นว่าได้น าไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

 ๔. เป็นผลงานจากการบูรณาการค าสอนทางศาสนาให้สอดรับกับศาสตร์สมัยใหม่หรือใช้
ภาษาสากลเป็นเครื่องมือในการน าเสนอหลักการทางศาสนาเพ่ือให้สามารถเข้าถึงความ
ต้องการของสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๕. เป็นผลงานจากการสร้างหลักวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่กับ
หลักวิชาการของประเทศตะวันตก เพ่ือให้หลักการทางศาสนาเป็นองค์ความรู้ (body of 
knowledge) ที่สามารถน าไปเป็นกรอบในการพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหา
ของเอกสารที่น าเสนอนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วย สาระส าคัญดังต่อไปนี้  

๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของบุคคล ชุมชน องค์กร และสังคม
ก่อนด าเนินการ  

๒. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และถอดแบบอย่างของความส า เร็จ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่จะวิจัยและพัฒนา  

๓. ศึกษาวิเคราะห์หลักศาสนาที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนา  
๔. บูรณาการหลักศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ให้เหมาะกับสภาพปัญหา และความต้องการ  
๕. สร้างรูปแบบ กระบวนการ หรือหลักสูตร 
 ๖. พัฒนาบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพ้ืนที่เป้าหมาย  
๗. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการพัฒนาบุคคล หรือพ้ืนที่เป้าหมาย  
๘. น าเสนอองค์ความรู้ใหม่ (body of knowledge)  
๙. กระบวนการติดตาม รักษา และพัฒนาต่อยอดให้การพัฒนาในพ้ืนที่ เป้าหมายมีความ

มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป  
 

 



๑๔๑ 

7. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 

   7.4.5 ผลงานศาสนา (ต่อ)  
 รูปแบบ (ต่อ) ทั้ งนี้  นอกจากเอกสารแสดงผลงานดั งกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว ต้ องแสดงหลักฐาน  

เชิงประจักษ์ของผลงานที่ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและองค์กรต่างๆ ส าหรับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และขององค์กรและสังคมระดับชาติ ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยผลงาน 
แต่ละชิ้นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อ (๑) - (๔) อย่างน้อย ๒ รายการ ดังนี้  

(๑) หลักฐานเชิงประจักษ์ของการน าไปใช้งานจริง โดยภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในระดับ
ชุมชน องค์กรและสังคม  

(๒) หลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) สามารถเป็น
ต้นแบบที่ดีที่น าไปศึกษาและต่อยอดได้  

(๓) มีรูปภาพ วิดิทัศน์ ภาพยนต์ หรือแถบเสียงที่มีการถอดบทเรียนแล้ว น าเสนอผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  

(๔) มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีผ่านการลงมือปฏิบัติเผยแพร่ ในระดับชาติ 
นอกจากนี้ ยังต้องเสนอเอกสารและแสดงพยานหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (๑) มุ่งม่ัน และใส่ใจต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในวิถีทางที่ถูกต้องและเหมาะสม และเป็น

แบบอย่างของนักสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ในวิถีโลกท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงไป 
 (๒) ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยาที่งดงาม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพและเป็น

แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแก่ผู้ อ่ืนในชุมชน และสังคม ไม่มีความด่างพร้อยในการ
ด ารงชีวิต 

(๓) มีจิตเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ มุ่งพัฒนางานจิตอาสา ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข
จากการท างาน เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ 

(๔) มีปัญญาเพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคม ใช้ปัญญาสร้างสรรค์คุณค่า
ต่อทางชุมชน สังคม ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

การเผยแพร ่ เอกสารสรุปผลการใช้หลักศาสนาในการปฏิบัติงานที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปีการศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา หรือ ๔ กระบวนวิชาโดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบันใน
สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัยส าหรับ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และในระดับชาติส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ 

ลักษณะคุณภาพ ระดับ B ผลงานที่มีหลักฐานชัดเจนว่า ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
จิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในชุมชนหรือในพ้ืนที่เป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม หรือ
โครงการ 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่เป้าหมายระดับชาติที่เข้ามาร่วมกิจกรรมจน
สามารถน าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร 
ระดับ A+ ใช้ เกณฑ์ เดี ยวกับระดับ  A และต้องก่อให้ เกิดผลกระทบทางบวกต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่เป้าหมายที่เข้ามาร่วม
กิจกรรม น าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร และสังคมระดับชาติภูมิภาค และ
นานาชาติ จนกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ (body of knowledge) และเป็นกรณีศึกษาที่ดี
(best practice) ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษาดูงานแล้วน าไปขยายผลไปสู่การพัฒนาต่อยอดใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 



๑๔๒ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 25.... 

---------------------------------- 
8.  ตัวอย่างแนบท้าย 

กรณีได้รับวุฒิเพิ่มข้ึน 
การค านวณหาระยะเวลาที่ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น 

= ระยะเวลาที่ยังขาดตามวุฒิการศึกษาเดิม(เดือน)   X    คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามวุฒิการศึกษาใหม่ (ป)ี 
      คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามวุฒิการศึกษาเดิม (ปี) 

หมายเหตุ ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการค านวณจากปีเป็นเดือนก่อน  

ตัวอย่าง 
นาย ก ได้รับวุฒิปริญญาโทท าการสอนเป็นเวลา ๒ ปี ต่อมาลาศึกษาต่อและได้รับวุฒิปริญญา

เอกเพ่ิมขึ้น และกลับมาท าการสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาเอก ดังนั้น นาย ก จะต้องท าการสอนด้วยวุฒิ
ปริญญาเอกอีกก่ีปีจึงจะขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

วิธีการค านวณดังนี้   
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งปริญญาโท  ๔ ปี = ๔๘ เดือน 
นาย ก ท าการสอนด้วยวุฒิปริญญาโทมาแล้ว ๒ ปี  = 24 เดือน 
ยังขาดระยะเวลาที่ต้องท าการสอนตามวุฒิปริญญาโท = 48 – 24 

 
 = 24 เดือน 

 
ต่อมาเม่ือได้รับวุฒิปริญญาเอกจะต้องท าการสอนอีก = 24 x 1/4  = 6 เดือน 

 

ดังนั้น นาย ก จะต้องท าการสอนด้วยวุฒิปริญญาเอกอีก        = 6 เดือน 

กรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 
 หากจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประสงค์จะขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ก็ให้เสนอขอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และต้องเป็นการขอต าแหน่ง โดยวิธีปกติเท่านั้น 
 




