๑

สำเนำคู่ฉบับ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
_________________
เพื่อให้หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ ง ทางวิชาการ เป็ นช่องทางในการพัฒนา
คุ ณ ภาพวิช าการและนวัต กรรมของประเทศ รวมทัง้ ครอบคลุ ม ผลงานที่ค ณาจารย์ได้น าความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปญั หาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ
ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็ นสถาบันอุดมศึกษาชัน้ นาระดับนานาชาติ
และเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่ง ขัน ของประเทศ และเพื่อ ให้การดาเนิ น การพิจารณาแต่ งตัง้
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔(๔) มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญ ญัติ
สถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติสถาบันอุ ดมศึกษา
เอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง กาหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการ
ออกข้อบังคับ ทัง้ นี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
พันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้ แต่ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานกลาง
ทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
๑.๑ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการประจาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๒ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการประจาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.๓ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี าร
แต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๔ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี าร
แต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๕ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี าร
แต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

-๒ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นกาหนดหนึ่งปี นับตัง้ แต่วนั ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าทีใ่ นการพัฒนาคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ทีส่ งู ขึน้
ข้อ ๔ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิธกี ารแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ในกรณี ท่เี กิดปญั หาจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผู้วนิ ิจฉัย
และให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ุด
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ
“คณาจารย์” หมายความว่า ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ อาจารย์ และอาจารย์พเิ ศษ
ซึง่ ทาหน้าทีห่ ลักทางด้านการสอนและวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“คณาจารย์ป ระจ า” หมายความว่ า ผู้ท่ีป ฏิบ ัติงานประจ าท าหน้ าที่ด้านการสอน
การวิจยั และการให้บริการทางวิชาการของสถาบัน
“คณาจารย์พ ิเ ศษ” หมายความว่ า ผู้ ท่ีป ฏิบ ัติง านในสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชน
ทีท่ าหน้าทีด่ า้ นการสอนและการวิจยั แต่มไิ ด้อยูป่ ระจาทีส่ ถาบัน
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่ง ตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“ตาแหน่ งทางวิชาการ” หมายความว่า ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ รวมถึงผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษด้วย
ข้อ ๗ ให้สภาสถาบันแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
๗.๑ ประธานกรรมการ ซึ่งต้ อ งเป็ น กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
ทีด่ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๗.๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ ซึง่ ต้องเป็นบุคคลทีม่ ใิ ช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ
โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒ ิเพื่อแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
ทีค่ ณะกรรมการกาหนด ซึง่ ครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในสถาบันนัน้ ๆ
จานวนไม่น้อยกว่าห้าคน

-๓หมวด ๑
การแต่งตัง้ คณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ
_________________
ข้อ ๘ การพิจารณาแต่งตัง้ คณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ให้พ ิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามทีก่ าหนดในระเบียบและเอกสารแนบท้ายนี้
การพิจารณาแต่งตัง้ ในวรรคแรกกระทาได้ ๒ วิธ ี คือ การแต่งตัง้ โดยวิธปี กติ และการแต่งตัง้
โดยวิธพี เิ ศษ
ข้อ ๙ การแต่งตัง้ คณาจารย์ประจาผูใ้ ดให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธปี กติให้ดาเนินการ ดังนี้
๙.๑ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
๙.๑.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผูน้ ัน้ ต้องดารง
ตาแหน่งอาจารย์ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ
ในกรณีท่สี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผูน้ ัน้ ต้องดารง
ตาแหน่งอาจารย์ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีป่ ี หรือ
ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผูน้ นั ้ ต้องดารง
ต าแหน่ ง อาจารย์ และท าการสอนมาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่าหนึ่ งปี และพ้น ระยะทดลองการปฏิบ ัติงาน
ทีก่ าหนดโดยสถาบันนัน้ ๆ
ในกรณีท่ีผู้ขอดารงต าแหน่ ง ทางวิชาการเคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ น อาจารย์
ประจ าและท าการสอนประจาวิช าใดวิช าหนึ่ งในสถาบัน อุ ด มศึก ษาของรัฐหรือ เอกชนแห่ งอื่น อยู่
เมื่ อ ได้ ร ับ แต่ ง ตั ้ง ให้ เ ป็ นอาจารย์ ป ระจ าใน สถาบั น ที่ จ ะแต่ ง ตั ้ง ให้ เ ป็ นผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จะนับระยะเวลาระหว่างเป็ นอาจารย์ประจาในสถาบัน อุดมศึกษาอื่นนัน้ รวมเป็ นระยะเวลาปฏิบ ัติ
หน้ าที่ในตาแหน่ งในการพิจารณาแต่งตัง้ ตาแหน่ งทางวิชาการโดยคานวณเวลาทาการสอนดังกล่าว
ให้เต็มเวลาก็ได้
ในกรณีท่ผี ขู้ อดารงตาแหน่ งทางวิชาการเคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นอาจารย์พเิ ศษ
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน และได้สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า
สามหน่ ว ยกิต ระบบทวิภ าค หรือ ปฏิบตั ิงานด้านวิชาชีพ ที่ใช้ค วามรู้ค วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เสนอขอกาหนดตาแหน่ งมาแล้ว อาจนาระยะเวลาระหว่างเป็ นอาจารย์พเิ ศษในภาคการศึกษาที่สอน
หรือปฏิบตั งิ านด้านวิชาชีพนัน้ มารวมคานวณเวลาในการสอนให้สามในสีส่ ่วนของเวลาทีท่ าการสอน
ในกรณีท่อี าจารย์ผู้ใดได้รบั วุฒเิ พิม่ ให้นับระยะเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่
ในตาแหน่ งอาจารย์ก่อนได้รบั วุฒเิ พิม่ ขึ้นและเวลาที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่ งอาจารย์หลังจากได้รบั
วุฒเิ พิม่ ขึน้ รวมกัน เพื่อขอแต่งตัง้ ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาทีก่ าหนด
ไว้ในคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

-๔๙.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล
ที่จาเป็ นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อ ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรีย นรู้ และสามารถประเมิน การเรีย นรู้ไ ด้ผ ลถู ก ต้ อ งที่สุ ด แต่ ส ภาสถาบัน อาจก าหนดให้ สู งขึ้น
ตามระดับตาแหน่งทีป่ ระเมินได้
ผู้ขอต้อ งมีช วั ่ โมงสอนประจาวิช าใดวิช าหนึ่ งที่ก าหนดไว้ในหลัก สูต ร
ของสถาบัน ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อ ยกว่าสามหน่ วยกิต ระบบทวิภาค และมีค วามชานาญในการสอน
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการประเมินผลการสอนทีผ่ ลิตขึน้ ตามภาระงานสอน สาหรับกรณีท่ี
ผู้ขอได้ทาการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มผี ู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็ นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้
ไม่น้ อยกว่าสามหน่ ว ยกิต ระบบทวิภ าค และมีคุ ณ ภาพดีมกี ารอ้างอิงแหล่ งที่ม าและได้ใช้ป ระกอบ
การสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธ ีก ารที่ก าหนดในข้อ บัง คับ ของสภาสถาบัน ตามข้อ ๕ แนวทางการประเมิน ผลการสอน
ในเอกสารแนบท้าย
๙.๑.๓ ผลงานท างว ชิ าการต้อ งป ระกอบ ด้ว ยผลงานซึ ่ง ม คี ุณ ภ าพ ดี
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๒ เรือ่ ง หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑ รายการ หรือ
(๓) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ๑ เรือ่ ง หรือ
(๔) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และตาราหรือหนังสือ ๑ เล่ม
ส าหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการสาขาวิช าทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นนั ้ ผูข้ ออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
หรือบทความทางวิชาการซึง่ มีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจยั ตาม (๒) – (๔) ได้
การน างานวิจ ัย หรือ งานใด ๆ ที่ท าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผขู้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจยั เพิม่ เติมขยายผลต่ อจากเรือ่ งเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิ ารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิช าการทุ ก ประเภทต้ อ งได้ร บั การเผยแพร่ต าม
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นนั ้ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ใ นสาขาวิช านั ้น ๆ หรือ สาขาวิช าที่เ กี่ย วข้อ ง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้าย

-๕๙.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ต้อ งมีค วามซื่อ สัต ย์ท างวิช าการ ไม่นาผลงานของผู ้อ่ืน มาเป็ น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ ่นื ไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่
ในวารสารวิช าการมากกว่า หนึ่ง ฉบับ รวมถึง ไม่ค ดั ลอกข้อ ความใด ๆ จากผลงานเดิม ของตน
โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
(๒) ต้อ งอ้า งถึง บุค คลหรือ แหล่ง ที่ม าของข้อ มูล ที่นามาใช้ ใ นผลงาน
ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อ่นื หรือสิทธิมนุ ษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาการต้อ งได้ม าจากการศึก ษาโดยใช้ห ลัก วิชาการ
เป็ นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจยั
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่นื และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(๖) หากผลงานทางวิช าการมีก ารใช้ข้อ มูล จากการท าการวิจยั ในคน
หรือสัตว์ ผู้ขอตาแหน่ งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุ ญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของ
สถาบันทีม่ กี ารดาเนินการ
๙.๒ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๙.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง ผู้ขอต้องดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๙.๒.๒ ผลการสอน ให้น าความในข้อ ๙.๑.๒ มาใช้บ งั คับ โดยอนุ โ ลม
แต่ ต้องมีความชานาญพิเศษในการสอน
๙.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๒ วิธ ี ดังนี้
วิธ ีท่ี ๑ ผลงานทางวิช าการต้อ งประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุ ณ ภาพดี
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๒ เรือ่ ง หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ
หรือ
(๓) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ๑ เรือ่ ง
และ
(๔) ตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม

-๖วิธ ีท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้ อ งประกอบด้ ว ยผลงานซึ่ง มีคุ ณ ภาพ
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั อย่างน้อย ๓ เรือ่ ง ซึง่ มีคุณภาพดีมาก
อย่างน้อย ๒ เรือ่ ง และมีคุณภาพดี ๑ เรือ่ ง หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรือ่ ง
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ มีคุณภาพดี หรือ
(๓) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรือ่ ง
และผลงานวิชาการรับใช้สงั คมซึง่ มีคุณภาพดี
ส าหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการสาขาวิช าทาง
สังคมศาสตร์แ ละมนุ ษยศาสตร์ โดยวิธ ที ่ี ๒ นัน้ ผู้ขออาจใช้ตาราหรือ หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
อย่างน้ อย ๒ เล่ม และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) – (๓) ได้
การน างานวิจ ัย หรือ งานใด ๆ ที่ ท าเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผขู้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจยั เพิม่ เติมขยายผลต่อจากเรือ่ งเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่ างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิ ารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิช าการทุ ก ประเภทต้อ งเป็ น ผลงานหลังจากได้ร บั
การแต่ ง ตั ง้ ให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการเดิ ม และต้ อ งได้ ร ับ การ เผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการก าหนด พร้อ มแสดงหลัก ฐานว่าการเผยแพร่ นัน้ ได้ผ่ านการประเมิน คุ ณ ภาพโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ตามเอกสารแนบท้าย
๙.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ตอ้ งคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๙.๑.๔
๙.๓ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๙.๓.๑ คุ ณ สมบัติเฉพาะต าแหน่ ง ผู้ขอต้อ งดารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์
และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๙.๓.๒ ผลการสอน ผูข้ อต้องมีชวโมงสอนประจ
ั่
าวิชาหนึ่งวิชาใดทีก่ าหนดไว้ใน
หลักสูตรของสถาบัน
๙.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธ ี ดังนี้
วิธที ่ี ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่ มีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๕ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ

-๗(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๕ เรือ่ ง
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
วิธที ่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๕ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือผลงานวิชาการ
รับใช้สงั คม รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๕ เรือ่ ง
ส าหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการ สาขาวิช าทาง
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์นัน้ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธ ี ดังนี้
วิธที ่ี ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๒ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๒ เรือ่ ง
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม
วิธที ่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่ มีคุณภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๓ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ

-๘(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ตาราหรือหนังสือ ๑ เล่ม และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๓ เรือ่ ง หรือ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม
การน างานวิจ ยั หรือ งานใด ๆ ที ท่ าเป็ น ส่ว นหนึ ่ ง ของการศึก ษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผขู้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจยั เพิม่ เติมขยายผลต่อจากเรือ่ งเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ ให้พจิ ารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิช าการทุ ก ประเภทต้อ งเป็ น ผลงานหลังจากได้ร บั
การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการเดิม และต้องได้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
ก าหนด พร้อ มแสดงหลัก ฐานว่ าการเผยแพร่ นั น้ ได้ผ่ า นการประเมิน คุ ณ ภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิในสาขาวิช านัน้ ๆ หรือ สาขาวิช าที่เกี่ย วข้อ ง (peer reviewer) ที่ม าจากหลากหลาย
สถาบันตามเอกสารแนบท้าย
๙.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ตอ้ งคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๙.๑.๔
ข้ อ ๑ ๐ วิ ธ ี ก ารแต่ งตั ้ง ค ณ าจารย์ ป ระจ าให้ ด ารงต าแห น่ งผู้ ช่ วย ศ าสต ราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธปี กติให้ดาเนินการ ดังนี้
๑๐.๑ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
๑๐.๑.๑ ให้ค ณะวิชาเสนอชื่อ ผู้มคี ุ ณ สมบัติต ามหลักเกณฑ์ต่ อคณะกรรมการ
พิจ ารณาต าแหน่ ง ทางวิช าการ ตามแบบค าขอรับ การพิ จ ารณาก าหนดต าแหน่ งทางวิช าการที่
คณะกรรมการกาหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
๑๐.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการประเมินผลการสอน
โดยอาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
๑๐.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิเพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึง่ มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ ซึง่ ต้องแต่งตัง้ จากกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวนสามถึงห้าคน
การแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้อ งคัดสรรจากบัญ ชีรายชื่อผู้ทรงคุณ วุฒ ิท่ี ค ณะกรรมการ
ก าหนดส าหรับ สาขาวิช าที่เสนอขอ หรือ มีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญเกี่ย วข้อ งกับ ผลงานที่เสนอขอ

-๙โดยต้องเป็ นบุคคลที่มใิ ช่บุคลากรของสถาบัน ทีผ่ ู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของสถาบันนัน้
รวมทัง้ มีต าแหน่ ง ทางวิช าการไม่ ต่ า กว่ า ต าแหน่ ง ที่เ สนอขอ และก าหนดให้ ต้ อ งมีก ารประชุ ม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
และให้การดาเนินการอยูใ่ นชัน้ ความลับทุกขัน้ ตอน
ในกรณีที่มเี หตุผลหรือความจาเป็ นที่สถาบันไม่สามารถแต่งตัง้ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จากบัญ ชีรายชื่อ ผู้ท รงคุณ วุฒ ทิ ี่คณะกรรมการกาหนดได้ ให้ข อความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
เป็ นราย ๆ ไป
ทัง้ นี้ เกณฑ์การตัดสินของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
ในกรณี ก ารพิจ ารณาผลงานทางวิช าการของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
เพื่อ ท าหน้ า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการและจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ ต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ที่มผี ลการประเมินเป็ นเอกฉันท์ว่าคุ ณภาพของผลงาน
ทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่ งอยู่ในเกณฑ์หรือ ไม่อ ยู่ในเกณฑ์ท่ี ค ณะกรรมการกาหนดนัน้
สภาสถาบั น อาจก าหนดยกเว้ น การประชุ ม ไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของสภาสถาบั น โดยให้ ถื อ เอา
ผลการประเมินดังกล่าวเป็ นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒ ิเพื่อทาหน้ าที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้
ในกรณี ท่ีผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้ส ังคม สภาสถาบันอาจก าหนดไว้ใ น
ข้อบังคับของสภาสถาบัน ให้แต่งตัง้ ผู้ทรงคุณวุฒใิ นชุมชนหรือผูท้ ่ปี ฏิบตั งิ านร่วมกับชุมชนที่มคี วามรู้
หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทาหน้าที่เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคแรก
เพิม่ เติมได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการแต่งตัง้
๑๐.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามข้อ ๑๐.๑.๓ แล้ว ให้นาเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุ มตั ิและ
ให้อธิการบดีออกคาสังแต่
่ งตัง้ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ออกคาสัง่
แต่งตัง้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่ งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการ
กาหนด ทัง้ นี้คณะกรรมการจะพิจารณาการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในประกาศนี้
รวมทัง้ สาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุ มตั ิ และแจ้งผลการพิจารณาให้สภาสถาบัน
ทราบต่อไป และให้สภาสถาบันปฏิบตั ติ ามนัน้
คาสั ่งแต่ง ตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง ทางวิช าการต้อ งระบุส าขาวิช าของตาแหน่ ง
ทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย

- ๑๐ ๑๐.๒ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๑๐.๒.๑ ให้น าความในข้อ ๑๐.๑.๑ และ ๑๐.๑.๓ มาใช้บ ังคับ กับ การแต่ งตัง้
ตามข้อ นี้ ด้ว ยโดยอนุ โลม แต่ ต้ อ งจัด ให้ ม ีก ารประชุ ม คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิเ พื่อ ท าหน้ า ที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
๑๐.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ล้ว ให้นาเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
๑๐.๒.๓ เมื่อสภาสถาบันพิจารณาอนุ มตั แิ ล้ว ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็น
เพื่อ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ นาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
ทางวิชาการตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๑ การแต่งตัง้ อาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธพี เิ ศษ
สถาบั น อาจเสนอแต่ ง ตั ้ง ผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ หรือ
รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ งทีต่ ่างไปจากที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนด
ต าแหน่ งให้ด ารงต าแหน่ ง สูงขึ้น ก็ไ ด้ เช่ น การเสนอแต่ งตัง้ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ซ่ึงปฏิบ ัติห น้ า ที่
ในต าแหน่ งยังไม่ค รบระยะเวลาที่ก าหนดให้ดารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตัง้
อาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์โดยทีผ่ นู้ นั ้ มิได้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาก่อน
การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธพี เิ ศษ ให้ดาเนินการดังนี้
๑๑.๑ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โดยวิธพี เิ ศษ
ให้เสนอผลงานทางวิช าการและให้ด าเนิ น การตามวิธ ีก ารเช่ น เดีย วกับ การ
แต่ งตัง้ ต าแหน่ งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ โดยวิธ ีป กติโดยอนุ โลม โดยให้แต่ งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิ
จานวนอย่างน้ อ ยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิช าการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
โดยการตัดสินของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก ทัง้ นี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
๑๑.๒ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธพี เิ ศษ
ให้ เ สนอผลงานทางวิช าการได้ เ ฉพาะวิธ ีท่ี ๑ เท่ า นั ้น และให้ ด าเนิ น การ
ตามวิธ ีก ารเช่ น เดีย วกับ การแต่ ง ตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์โดยวิธ ีป กติ โ ดยอนุ โลม
โดยให้ แ ต่ ง ตั ง้ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ จ านวน อย่ า งน้ อ ยห้ า คน พิ จ ารณาผลงานทางวิช าการ
และจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ โดยการตัด สิน ของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสีย งข้ า งมาก
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
๑๑.๓ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธพี เิ ศษ
ให้ เ สนอผลงานทางวิช าการได้ เ ฉพาะวิธ ีท่ี ๑ เท่ า นั ้น และให้ ด าเนิ น การ
ตามวิธ ี ก ารเช่ น เดี ย วกั บ การแต่ ง ตั ้ง ให้ ด ารงต าแหน่ งศาสตราจารย์ โ ดยวิธ ี ป กติ โ ดยอนุ โลม
โดยให้ แ ต่ ง ตั ง้ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ จ านวนอย่ า งน้ อ ยห้ า คน พิ จ ารณาผลงานทางวิช าการ
และจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ โดยการตัด สิน ของที่ป ระชุ ม ต้ อ งได้รบั คะแนนเสีย ง
ไม่น้อยกว่าสีใ่ นห้าเสียง ทัง้ นี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีเด่น

- ๑๑ หมวด ๒
การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ
_________________
ข้อ ๑๒ การพิจารณาแต่ งตัง้ คณาจารย์พิเศษให้ดารงต าแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ
รองศาสตราจารย์ พ ิเ ศษ และศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ให้ พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบัติเ ฉพาะต าแหน่ ง
ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กาหนดในระเบียบ
และเอกสารแนบท้ายนี้
การพิจารณาแต่งตัง้ ในวรรคแรกกระทาได้ ๒ วิธ ี คือ การแต่งตัง้ โดยวิธปี กติ และการแต่งตัง้
โดยวิธพี เิ ศษ
ข้ อ ๑๓ การแต่ ง ตั ง้ คณาจารย์ พิ เ ศษผู้ ใ ดให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิช าการโดยวิธ ีป กติ
ให้ดาเนินการดังนี้
๑๓.๑ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
๑๓.๑.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผูน้ ัน้ ต้องดารง
ตาแหน่งอาจารย์พเิ ศษ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ
ในกรณีท่สี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผูน้ ัน้ ต้องดารง
ตาแหน่งอาจารย์พเิ ศษ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีป่ ี หรือ
ในกรณีท่สี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นัน้ ต้องดารง
ตาแหน่ งอาจารย์พเิ ศษ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบตั งิ าน
ทีก่ าหนดโดยสถาบันนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ต้องทาการสอน ร่วมทาการสอนหรือควบคุมการปฏิบตั งิ านของ
นักศึกษาในวิชาตามหลักสูตรของสถาบันในขณะทีแ่ ต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๑๓.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผูข้ อทีค่ รอบคลุมข้อมูล
ทีจ่ าเป็ นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรูเ้ พื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
และสามารถประเมิน การเรียนรู้ได้ผ ลถู กต้อ งที่สุ ด แต่ ส ภาสถาบัน อาจกาหนดให้สูงขึ้น ตามระดับ
ตาแหน่งทีป่ ระเมินได้
ผู้ข อต้อ งมีชวโมงสอนประจ
ั่
าวิช าใดวิช าหนึ่ ง ในหมวดวิช าเฉพาะของ
สาขาวิชาทีข่ อแต่งตัง้ ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน ซึง่ เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต
ระบบทวิภาค และมีค วามชานาญในการสอนจะต้อ งเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอนที่ผลิต ขึ้นตามภาระงานสอน สาหรับ กรณี ท่ีผู้ขอได้ทาการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่ม ี
ผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือ
ทุ ก หัว ข้อ ที่ผู้ ข อเป็ น ผู้ ส อน แล้ว แต่ ก รณี ซึ่ง รวมกัน ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า สามหน่ ว ยกิต ระบบทวิภ าค
และมีคุณ ภาพดีมกี ารอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก

- ๑๒ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในข้อบังคับของ
สภาสถาบันตามข้อ ๕ แนวทางการประเมินผลการสอนในเอกสารแนบท้าย
๑๓.๑.๓ ผลงานทางวิช าการต้อ งประกอบด้ว ยผลงานซึ ่ง ม คี ุณ ภาพดี
และมีปริมาณอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๒ เรือ่ ง หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑ รายการ หรือ
(๓) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ๑ เรือ่ ง หรือ
(๔) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และตาราหรือหนังสือ ๑ เล่ม
ส าหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการสาขาวิช าทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นนั ้ ผูข้ ออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
หรือบทความทางวิชาการซึง่ มีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจยั ตาม (๒) – (๔) ได้
การน างานวิจ ัย หรือ งานใด ๆ ที่ท าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผขู้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจยั เพิม่ เติมขยายผลต่อจากเรือ่ งเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิ ารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิช าการทุ ก ประเภทต้ อ งได้ร บั การเผยแพร่ต าม
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นนั ้ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิใ นสาขาวิช านั ้น ๆ หรือ สาขาวิช าที่เ กี่ย วข้อ ง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้าย
๑๓.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ต้อ งมีค วามซื่อ สัต ย์ท างวิช าการ ไม่นาผลงานของผู ้อ่ืน มาเป็ น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ ่นื ไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่
ในวารสารวิช าการมากกว่า หนึ่ ง ฉบับ รวมถึง ไม่ค ดั ลอกข้อ ความใด ๆ จากผลงานเดิม ของตน
โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
(๒) ต้อ งอ้า งถึง บุค คลหรือ แหล่ง ที่ม าของข้อ มูล ที่นามาใช้ใ นผลงาน
ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อ่นื หรือสิทธิมนุ ษยชน

- ๑๓ (๔) ผลงานทางวิชาการต้อ งได้ม าจากการศึก ษาโดยใช้ห ลัก วิชาการ
เป็ นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจยั
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่นื และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(๖) หากผลงานทางวิช าการมีก ารใช้ข้อ มูล จากการท าการวิจยั ในคน
หรือสัตว์ ผู้ขอตาแหน่ งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุ ญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของ
สถาบันทีม่ กี ารดาเนินการ
๑๓.๒ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์พเิ ศษ
๑๓.๒.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง ผูข้ อต้องดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๑๓.๒.๒ ผลการสอน ให้นาความในข้อ ๑๓.๑.๒ มาใช้บ งั คับ โดยอนุ โ ลม
แต่ต้องมีความชานาญพิเศษในการสอน
๑๓.๒.๓ ผลงานทางวิช าการ ผู้ข ออาจเสนอผลงานทางวิช าการ ได้ ๒ วิธ ี
ดังนี้
วิธ ีท่ี ๑ ผลงานทางวิช าการต้อ งประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุ ณ ภาพดี
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๒ เรือ่ ง หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ
หรือ
(๓) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ๑ เรือ่ ง
และ
(๔) ตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
วิธที ่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่ มีคุณภาพ
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั อย่างน้อย ๓ เรือ่ ง ซึง่ มีคุณภาพดีมาก
อย่างน้อย ๒ เรือ่ ง และมีคุณภาพดี ๑ เรือ่ ง หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรือ่ ง
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ มีคุณภาพดี หรือ
(๓) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรือ่ ง
และผลงานวิชาการรับใช้สงั คมซึง่ มีคุณภาพดี
ส าหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการสาขาวิช าทาง
สังคมศาสตร์แ ละมนุ ษยศาสตร์ โดยวิธ ที ่ี ๒ นัน้ ผู้ขออาจใช้ตาราหรือ หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
อย่างน้ อย ๒ เล่ม และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) – (๓) ได้

- ๑๔ การน างานวิจ ัย หรือ งานใด ๆ ที่ ท าเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผขู้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจยั เพิม่ เติมขยายผลต่อจากเรือ่ งเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิ ารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิช าการทุ ก ประเภทต้อ งเป็ น ผลงานหลังจากได้ร บั
การแต่ ง ตั ง้ ให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการเดิ ม และต้ อ งได้ ร ับ การ เผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการก าหนด พร้อ มแสดงหลัก ฐานว่าการเผยแพร่นัน้ ได้ผ่ านการประเมิน คุ ณ ภาพโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิช าที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ตามเอกสารแนบท้าย
๑๓.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์พ ิเศษต้ อ งค านึ งถึง จริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการตามที่ก าหนดไว้ใ น
ข้อ ๑๓.๑.๔
๑๓.๓ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์พเิ ศษ
๑๓.๓.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง ผู้ขอต้องดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์พเิ ศษ
และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๑๓.๓.๒ ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชวโมงสอนประจ
ั่
าวิชาหนึ่งวิชาใดทีก่ าหนดไว้
ในหลักสูตรของสถาบัน
๑๓.๓.๓ ผลงานทางวิช าการ ผู้ข ออาจเสนอผลงานทางวิช าการได้ ๒ วิธ ี
ดังนี้
วิธที ่ี ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๕ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๕ เรือ่ ง
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม

- ๑๕ วิธที ่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๕ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือผลงานวิชาการ
รับใช้สงั คม รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๕ เรือ่ ง
ส าหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการ สาขาวิช าทาง
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์นัน้ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธ ี ดังนี้
วิธที ่ี ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๒ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๒ เรือ่ ง
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม
วิธที ่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่ มีคุณภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๓ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ตาราหรือหนังสือ ๑ เล่ม และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๓ เรือ่ ง หรือ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม

- ๑๖ การน างานวิจ ัย หรือ งานใด ๆ ที่ ท าเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผขู้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจยั เพิม่ เติมขยายผลต่อจากเรือ่ งเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิ ารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิช าการทุ ก ประเภทต้อ งเป็ น ผลงานหลังจากได้ร บั
การแต่ ง ตั ง้ ให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการเดิ ม และต้ อ งได้ ร ับ การ เผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการก าหนด พร้อ มแสดงหลัก ฐานว่าการเผยแพร่นัน้ ได้ผ่ านการประเมิน คุ ณ ภาพโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒใิ นสาขาวิชานั ้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ตามเอกสารแนบท้าย
๑๓.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์พเิ ศษต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑๓.๑.๔
ข้ อ ๑๔ วิธ ีก ารแต่ ง ตั ง้ คณาจารย์ พิ เ ศษให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษ ให้ดาเนินการ ดังนี้
การพิจารณาแต่ งตัง้ คณาจารย์พิเศษให้ดารงต าแหน่ งผู้ช่ วยศาสตราจารย์พิเศษ
และรองศาสตราจารย์พ ิเศษ ให้ด าเนิ น การตามวิธ ีก ารและขัน้ ตอนเช่ น เดีย วกัน กับ การแต่ งตัง้
คณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์โดยอนุโลม
การพิจารณาแต่ งตัง้ ต าแหน่ งศาสตราจารย์พิเศษ ให้ดาเนินการตามวิธกี ารและ
ขัน้ ตอนเช่นเดียวกันกับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์โดยอนุโลม
การแต่งตัง้ ผู้มไิ ด้เป็ นคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ ให้แต่งตัง้ เป็ น
อาจารย์พ ิเศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ
ตามลาดับ
ข้อ ๑๕ การแต่ งตั ้ง คณ าจารย์ พิ เ ศ ษ ให้ ด ารงต าแห น่ งผู้ ช่ ว ยศ าสต ราจารย์ พิ เ ศ ษ
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษโดยวิธพี เิ ศษ
กรณีท่มี เี หตุผ ลและความจาเป็ นอย่างยิง่ สถาบันอาจเสนอแต่งตัง้ ผู้ดารงต าแหน่ ง
อาจารย์พเิ ศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ หรือรองศาสตราจารย์พเิ ศษ ซึ่งมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งทีต่ ่างไปจากทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑๓.๑.๑, ๑๓.๒.๑ และ ๑๓.๓.๑ แล้วแต่กรณีให้ดารงตาแหน่ ง
สูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่ งตัง้ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิเศษซึ่งปฏิบ ัติห น้ าที่ในต าแหน่ งยังไม่ค รบ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ดารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ พิเศษ หรือ การเสนอแต่ งตัง้ อาจารย์พิเศษ
ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์พเิ ศษโดยทีผ่ นู้ นั ้ มิได้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาก่อน
ทัง้ นี้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ จะต้องมีความรูค้ วามสามารถสูงและมีความเชีย่ วชาญพิเศษ
รวมทัง้ มีผลงานวิชาการทีม่ คี ุณภาพดีเด่น
ส่วนวิธกี ารเสนอกาหนดตาแหน่ งให้ดาเนินการตามขัน้ ตอนเช่นเดียวกันกับวิธกี าร
แต่ งตัง้ ให้ด ารงต าแหน่ งผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์พิเ ศษ โดยวิธ ีป กติ ส าหรับ รองศาสตราจารย์พิเศษ
และศาสตราจารย์พเิ ศษ โดยวิธปี กติ วิธที ่ี ๑ โดยอนุโลม

- ๑๗ ข้อ ๑๖ แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ แบบเสนอแต่งตัง้ คณาจารย์
ในสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการโดยผู้บ ังคับบัญ ชา แบบแสดงหลักฐาน
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอกาหนดตาแหน่ ง
ทางวิชาการ ลัก ษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ค าจากัดความของผลงานทางวิชาการ
ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จาแนกตามระดับคุณภาพ และอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๗ กรณีการขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการในระดับตาแหน่ งและสาขาวิชาเดียวกันกับ
ที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่ งทางวิช าการมาแล้ว หากมีการนาผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอ
เพื่อพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการอีกครัง้ หนึ่ง
ทัง้ นี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิม หรือ ผู้ข อคนใหม่ ให้ค ณะกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิฯ ใช้ผ ลการพิจารณา
ผลงานทางวิช าการเดิม แต่ ล ะชิ้น ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณามาแล้ ว นั ้น โดยไม่ ต้ อ งพิ จ ารณาผลงาน
ทางวิชาการนัน้ ใหม่อกี เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิฯ เห็นว่าเป็ นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุ
สมควรอื่น ที่จ ะไม่ ใ ช้ ผ ลการพิ จ ารณานั ้น อีก ต่ อ ไป ในกรณี เ ช่ น นี้ ค ณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ฯ
ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย
หมวด ๓
การแต่งตัง้ ผูท้ ี่ เคยดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการมาก่อน
---------------------------------------ข้อ ๑๘ สถาบันอาจแต่งตัง้ บุคคลที่เคยดารงตาแหน่ งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ในประเทศ หรือ สถาบัน ชัน้ สูงในต่ างประเทศมาก่ อ น ให้ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการในสาขาวิช า
เดีย วกับ ที่เคยได้รบั การแต่ งตัง้ ให้ด ารงต าแหน่ งนัน้ ๆ และระดับ ต าแหน่ งที่ไม่สูงกว่ าที่บุ ค คลนั น้
เคยดารงอยู่ ทัง้ นี้ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ต าแหน่ งทางวิ ช าการจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศหรือ สถาบั น ชั น้ สู ง
ในต่ างประเทศที่จะนามาใช้เพื่อพิจารณาแต่ งตัง้ ตามที่กาหนดในวรรคต้นนัน้ จะต้องเป็ นต าแหน่ ง
ทางวิช าการจากสถาบัน ที่ไ ด้ร บั การรับ รองมาตรฐาน และสาขาวิช านั น้ จะต้ อ งได้ร บั การรับ รอง
มาตรฐานการศึกษาจากประเทศนัน้ ด้วย
ข้อ ๑๙ การดาเนินการแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามกรณีทก่ี าหนดในข้อ ๑๘
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๙.๑ ให้สถาบันตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๑๘ โดยตรวจสอบสถานภาพตาแหน่ ง
ทางวิช าการเดิม จากสถาบัน อุ ด มศึก ษาหรือ สถาบัน ชัน้ สูงเดิม ที่ได้รบั การแต่ งตัง้ และตรวจสอบ
การรับรองสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชัน้ สูง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชา
ที่ผู้นั ้น ได้ เคยรับ แต่ ง ตัง้ ของสถาบัน อุ ด มศึก ษาหรือ สถาบัน ชัน้ สู ง ต่ า งประเทศนั ้น แล้ว แต่ ก รณี
แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันพิจารณา

- ๑๘ ข้อ ๑๙.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการประจาสถาบันพิจารณา
ผลงานทางวิชาการและอาจดาเนินการตามหมวด ๑ ก่อนนาเสนอสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ดาเนินการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการต่อไป
กรณีการแต่งตัง้ ผู้ท่เี คยดารงตาแหน่ ง ทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา
ระบบอื่นหรือสถาบันชัน้ สูงต่างประเทศมาก่อนให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการประจา
สถาบันแต่งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามข้อ ๑๐.๑.๓ เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมที่ได้รบั การแต่งตัง้
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการจากสถาบันนัน้ ๆ และต้องจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒมิ าประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ข้อ ๑๙.๓ เมือ่ อธิการบดีสงแต่
ั ่ งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามอานาจ และตามที่
สภาสถาบันเห็นชอบแล้ว ให้รายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวัน
นับ จากวัน ออกค าสัง่ แต่ งตัง้ ฯ พร้อ มส าเนาค าสังแต่
่ งตัง้ ของสถาบัน ส าเนาค าสังแต่
่ งตัง้ ให้ด ารง
ตาแหน่ งทางวิชาการของสถาบันอุ ดมศึกษาเดิม และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชัน้ สูงเดิมตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในข้อ ๑๘
คาสังแต่
่ งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการในกรณีน้ี จะต้องระบุสาขาวิชาของ
ตาแหน่งทางวิชาการทีส่ งแต่
ั ่ งตัง้ พร้อมทัง้ ระบุสาขาวิชาของตาแหน่งทางวิชาการเดิมของบุคคลนัน้ ไว้ดว้ ย
กรณี ว ัน ที่แ ต่ ง ตัง้ ผู้ ท่ี เ คยด ารงต าแหน่ ง ทางวิช าการมาก่ อ น ให้ แ ต่ ง ตัง้
ได้ไม่ก่อนวันทีส่ ภาสถาบันได้รบั เรือ่ ง
หมวด ๔
การลงโทษ
__________________
ข้อ ๒๐ ให้ส ภาสถาบันพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้อ งกันและลงโทษผู้ขอกาหนด
ตาแหน่ งอันส่อให้เห็นว่าเป็ นผู้ทก่ี ระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทาง
วิชาการและเป็ นผู้ทม่ี คี วามประพฤติไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ กรณีท่ตี รวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็ นจริง
หรือมีพฤติการณ์ ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่นื หรือนาผลงานทางวิชาการของผู้อ่นื
ไปใช้ในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็ นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือนาผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่า
เป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื หรือสิทธิมนุ ษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผอู้ ่นื และกระทาการใด ๆ ทีเ่ บีย่ งเบนผลการศึกษาหรือวิจยั และไม่เสนอผลงานตามความเป็ นจริง

- ๑๙ ให้สภาสถาบันมีมติให้งดการพิจารณาการขอตาแหน่ งทางวิชาการในครัง้ นัน้ และดาเนินการทางวินัย
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทาผิดเป็ นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระทาผิดนัน้ เสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ภาสถาบันมีมติ
๒๐.๒ กรณี ท่ี ไ ด้ ร ับ การพิ จ ารณ าอนุ มัติ ใ ห้ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการไปแล้ ว
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการ
ครัง้ นัน้ เป็ นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่นื หรือนาเอาผลงานของผู้อ่นื ไปใช้ โดยอ้างว่าเป็ นผลงาน
ของตนเอง หรือนาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
หรือ คัดลอกข้อ ความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้
ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่นื หรือ
สิทธิมนุ ษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ ่นื และกระทาการใด ๆ ทีเ่ บี่ยงเบนผลการศึกษาหรือ
วิจยั และไม่เสนอผลงานตามความเป็ นจริง ให้สภาสถาบันมีมติถอดถอนตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์พเิ ศษ สาหรับตาแหน่ งศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ ิเศษ ให้ส ภาสถาบัน พิจารณาเสนอความเห็น ต่ อ คณะกรรมการเพื่อ น าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และดาเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและ
ความร้ายแรงแห่งการกระทาผิดเป็ นกรณี ๆ ไป และห้ามผูก้ ระทาผิดนัน้ เสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการ
มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ภาสถาบันมีมติให้ถอดถอน หรือนับตัง้ แต่
วันทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี
หมวด ๕
การเสนอขอทบทวนผลการพิ จารณา
__________________
ข้อ ๒๑ กรณีท่ผี ลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
กาหนด ผูข้ ออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบัน และสามารถเสนอขอทบทวนผลการ
พิจารณาได้ไม่เกิน สองครัง้ โดยแสดงเหตุ ผ ลทางวิช าการสนับ สนุ น และการขอทบทวนดังกล่ าว
แต่ละครัง้ ให้ยน่ ื เรือ่ งได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีร่ บั ทราบมติ
ภายใต้บ ังคับข้อ ๑๐.๑.๔ และ ๑๐.๒.๓ เมื่อ สภาสถาบันได้รบั เรื่อ งการขอทบทวนผลการ
พิ จ ารณาผลงานทางวิช าการแล้ ว ให้ ส่ งคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิช าการพิ จ ารณา
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันวินิจฉัย
และให้คาวินิจฉัยของสภาสถาบันเป็นทีส่ ุด
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ดาเนินการดังนี้
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครัง้ ทีห่ นึ่ง
(ก) ในกรณี ท่ี เ ห็ น ว่ า ค าชี้ แ จงข้ อ โต้ แ ย้ ง ไม่ ม ีเ หตุ ผ ลทางวิช าการ จะมีม ติ
ไม่รบั พิจารณาก็ได้

- ๒๐ (ข) ในกรณีท่เี ห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มมี ติรบั ไว้พจิ ารณา
โดยมอบคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เพื่ อ ท าหน้ าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคาชีแ้ จงข้อโต้แย้งนัน้
(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครัง้ ทีส่ อง
(ก) ในกรณีท่เี ห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มเี หตุ ผ ลทางวิชาการหรือ มิได้ช้แี จง
ข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผลเพิม่ เติมจากครัง้ ทีห่ นึ่ง จะมีมติไม่รบั พิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณีทเ่ี ห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชแ้ี จงเหตุผล
เพิม่ เติมจากการขอทบทวนครัง้ ที่หนึ่ง ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้ าที่ประเมิน
ผลงานทางวิช าการและจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการเพิ่ม เติม จากที่แ ต่ ง ตัง้ ไว้ เดิม
จานวนสองถึงสามคน เพื่อ พิจารณาค าชี้แ จง ข้อ โต้ แ ย้งและผลงานทางวิช าการของผู้ข อ ทัง้ นี้
ให้ป ระธานคณะกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เพื่อ ท าหน้ าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการและจริย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทาหน้าทีเ่ ป็ นประธาน
ข้อ ๒๓ กรณีมกี ารแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิม่ เติม ให้สถาบันจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสาหรับการ
ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ เพิม่ นัน้ ด้วย
ข้ อ ๒๔ สภาสถาบัน อาจพิ จ ารณาเฉพาะค าชี้ แ จงข้ อ โต้ แ ย้ ง ของผลงานทางวิช าการ
ทีย่ ่นื ไว้เดิมทุกประเภททีค่ ุณภาพไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนดเท่านัน้ ทัง้ นี้ หากผูข้ อมี
ผลงานทางวิชาการใหม่เพิม่ เติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีน้ีจะต้องดาเนินการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่ งทางวิชาการใหม่ และให้ถอื ว่าวันทีย่ ่นื ผลงานทางวิชาการเพิม่ เติมหรือวันทีย่ ่นื ขอแก้ไขผลงานเดิม
เป็นวันเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการใหม่
ภายใต้บงั คับข้อ ๑๐.๑.๔. และ ๑๐.๒.๓ กรณีมปี ญั หาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้
ให้สภาสถาบันเป็นผูว้ นิ ิจฉัยชีข้ าดและให้คาวินิจฉัยของสภาสถาบันเป็ นทีส่ ุด
บทเฉพาะกาล
__________________
ข้อ ๒๕ การพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการทีส่ ภาสถาบันได้รบั เรื่องไว้แล้ว
และอยูร่ ะหว่างการดาเนินการอยู่ในวันก่อนวันทีร่ ะเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ดาเนินการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารได้มา
ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ งทางวิช าการประจาสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แ ก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาว่าด้ว ย
มาตรฐานหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารแต่ งตัง้ คณาจารย์ในสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่ อ ไปจนแล้ว เสร็จ ทัง้ นี้ สภาสถาบันจะแต่ งตัง้ บุ ค คลให้ด ารงต าแหน่ ง ทางวิช าการ
ได้ไม่ก่อนวันทีร่ ะเบียบฉบับนัน้ ๆ มีผลบังคับใช้

- ๒๒ -

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------๑. แบบคาขอรับการพิ จารณากาหนดตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิ ชาการ
แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง............................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ /ศาสตราจารย์พเิ ศษ)
โดยวิธ.ี .........................
ในสาขาวิชา ............................................................
(เชีย่ วชาญ..............................................................)
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
-------------------------------๑. ประวัตสิ ่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่อื คุณวุฒเิ ต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒสิ ูงสุด
ตามลาดับ และกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒ ิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหวั ข้อเรือ่ ง
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทีท่ าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนัน้ ๆ ด้วย)

- ๒๓ ๒. ประวัตกิ ารทางาน
๒.๑ ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท
๒.๒ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งอาจารย์/อาจารย์พเิ ศษ เมือ่ วันที.่ ....เดือน.................พ.ศ. ............
๒.๓ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
(โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา..............เมือ่ วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ)
ในสาขาวิชา................เมือ่ วันที.่ ........เดือน......................พ.ศ. .......
(ในกรณีทเ่ี คยปฏิบตั งิ านในตาแหน่งอื่น หรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา/อาจารย์พเิ ศษ
ในสังกัดอื่น ให้ระบุตาแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ทีด่ ารงตาแหน่งนัน้ ด้วย)
อายุการทางาน ...... ปี ........ เดือน
๒.๕ ตาแหน่งอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
๒.๕.๕
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาทีส่ อน
ช.ม./สัปดาห์
เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเรือ่ งทีท่ าการวิจยั และระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ)

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารทีม่ สี ่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

- ๒๔ ๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
๔.๑.๑ ผลงานวิจยั
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ............
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(กรณีงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจยั ทีเ่ ป็นชุดโครงการ
หรืองานวิจยั ทีด่ าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจยั ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับเรือ่ งใด
หรือมีความเกีย่ วเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผูข้ อเป็ นผูด้ าเนินการหลักในงานวิจยั เรือ่ งใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๒๕ ๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๒๖ ๔.๑.๔ ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
๔.๒.๑ ผลงานวิจยั
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๒๗ ๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๒๘ ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๔ ตาราหรือหนังสือ
๔.๒.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๒๙ ๔.๒.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๓ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ
๔.๓.๑ ผลงานวิจยั
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๓๐ ๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๓๑ ๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๔ ตาราหรือหนังสือ
๔.๓.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๓๒ ๔.๓.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

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

- ๓๓ ส่วนที่ ๒

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

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง...(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/
รองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ).. แล้วเห็นว่า นาย/นาง/
นางสาว................................................................เป็นผูม้ คี ุณสมบัต.ิ .. (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)
ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด

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

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

- ๓๔ ส่วนที่ ๓

แบบประเมิ นผลการสอน

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

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

- ๓๕ ส่วนที่ ๔

แบบประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ

ตอนที่ ๑

การพิ จารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมิ นผลงาน
ทางวิ ชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ ที.่ ......../.............
เมือ่ วันที.่ ............................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ น..(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ / ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)....ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า
๑) งานวิจยั ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการกาหนด.........เรือ่ ง
ได้แก่
๑.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๑.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............รายการ คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด.........รายการ ได้แก่
๒.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓) ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด .........เรือ่ ง ได้แก่
๓.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๔) ตารา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด.........
เล่ม ได้แก่
๔.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................

- ๓๖ ๔.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๕) บทความทางวิชาการ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
กาหนด........เรือ่ ง ได้แก่
๕.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๕.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(กรณีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
งานวิจยั ดังกล่าวเป็ นงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจยั ทีเ่ ป็นชุดโครงการ
หรืองานวิจยั ทีด่ าเนินการเป็ นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจยั ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจยั
เกีย่ วกับเรือ่ งใด หรือมีความเกีย่ วเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร มาประกอบการพิจารณาด้วย)
สรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รบั การนาไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. .........

- ๓๗ ตอนที่ ๒

การพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิ ชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ............เมือ่ วันที.่ ...................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... ตามทีค่ ณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจยั /ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงาน
วิชาการรับใช้สงั คม/ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด และเป็นผูม้ จี ริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ
กาหนด จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กาหนดตาแหน่ง นาย/นาง/นางสาว....................................
เป็นตาแหน่ง.......... (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ / ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)... ในสาขาวิชา.............................. .......
และให้นาเสนอทีป่ ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........

- ๓๘ ส่วนที่ ๕

มติ สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครัง้ ที.่ .../......... เมือ่ วันที.่ ..
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุ มตั /ิ ไม่อนุ มตั )ิ ....
๑. ให้แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว................................ให้ดารงตาแหน่ ง (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)
ในสาขาวิชา........................................... ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .....................
ซึง่ เป็นวันทีส่ ภาสถาบัน...
(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)
๒. (สาหรับตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ) ให้อธิการบดีออกคาสังแต่
่ งตัง้ บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีอ่ อกคาสังแต่
่ งตัง้ พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอ
(สาหรับตาแหน่ งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ) ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็น
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พเิ ศษ ในสาขาวิชา.............ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ................................... ซึง่ เป็นวันที่
สภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)
พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และ
แบบคาขอ

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

- ๓๙ -

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------๒. แบบเสนอแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการโดยผูบ้ งั คับบัญชา
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิ ชาการ
แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง............................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ /ศาสตราจารย์พเิ ศษ)
โดยวิธ.ี .........................
ในสาขาวิชา ............................................................
(เชีย่ วชาญ..............................................................)
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
-------------------------------๑. ประวัตสิ ่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่อื คุณวุฒเิ ต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒสิ ูงสุด
ตามลาดับ และกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒ ิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหวั ข้อเรือ่ ง
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทีท่ าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนัน้ ๆ ด้วย)

- ๔๐ ๒. ประวัตกิ ารทางาน
๒.๑ ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท
๒.๒ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งอาจารย์/อาจารย์พเิ ศษ เมือ่ วันที.่ ....เดือน.................พ.ศ. ............
๒.๓ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
(โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา..............เมือ่ วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ)
ในสาขาวิชา................เมือ่ วันที.่ ........เดือน......................พ.ศ. .......
(ในกรณีทเ่ี คยปฏิบตั งิ านในตาแหน่งอื่น หรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา/อาจารย์พเิ ศษ
ในสังกัดอื่น ให้ระบุตาแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ทีด่ ารงตาแหน่งนัน้ ด้วย)
อายุการทางาน ...... ปี ........ เดือน
๒.๕ ตาแหน่งอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
๒.๕.๕
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาทีส่ อน
ช.ม./สัปดาห์
เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเรือ่ งทีท่ าการวิจยั และระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ)

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารทีม่ สี ่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

- ๔๑ ๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
๔.๑.๑ ผลงานวิจยั
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ............
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(กรณีงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจยั ทีเ่ ป็นชุดโครงการ
หรืองานวิจยั ทีด่ าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจยั ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับเรือ่ งใด
หรือมีความเกีย่ วเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผูข้ อเป็ นผูด้ าเนินการหลักในงานวิจยั เรือ่ งใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๔๒ ๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๔๓ ๔.๑.๔ ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
๔.๒.๑ ผลงานวิจยั
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๔๔ ๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๔๕ ๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๔๖ ๔.๒.๔ ตาราหรือหนังสือ
๔.๒.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๓ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ
๔.๓.๑ ผลงานวิจยั
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๔๗ ๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๔๘ ๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
พิเศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
พิเศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
พิเศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๔๙ ๔.๓.๔ ตาราหรือหนังสือ
๔.๓.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง...ผูบ้ งั คับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า...
วันที.่ .......เดือน...............พ.ศ. ..........

- ๕๐ -

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................ตาแหน่ง....................................
ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาเสนอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็น.......................ในสาขาวิชา............................

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

- ๕๑ ส่วนที่ ๒

แบบประเมิ นผลการสอน

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

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

- ๕๒ ส่วนที่ ๓

แบบประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ

ตอนที่ ๑

การพิ จารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมิ นผลงาน
ทางวิ ชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ ที.่ ......../.............
เมือ่ วันที.่ ............................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ น..(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ / ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)....ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า
๑) งานวิจยั ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการกาหนด.........เรือ่ ง
ได้แก่
๑.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๑.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............รายการ คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด.........รายการ ได้แก่
๒.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓) ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด .........เรือ่ ง ได้แก่
๓.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๔) ตารา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด.........
เล่ม ได้แก่
๔.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๔.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................

- ๕๓ ๕) บทความทางวิชาการ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
กาหนด........เรือ่ ง ได้แก่
๕.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๕.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(กรณีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
งานวิจยั ดังกล่าวเป็ นงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจยั ทีเ่ ป็นชุดโครงการ
หรืองานวิจยั ทีด่ าเนินการเป็ นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจยั ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจยั
เกีย่ วกับเรือ่ งใด หรือมีความเกีย่ วเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร มาประกอบการพิจารณาด้วย)
สรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รบั การนาไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. .........

- ๕๔ ตอนที่ ๒

การพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิ ชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ............เมือ่ วันที.่ ...................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... ตามทีค่ ณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจยั /ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงาน
วิชาการรับใช้สงั คม/ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด และเป็นผูม้ จี ริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
กาหนด จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กาหนดตาแหน่ง นาย/นาง/นางสาว....................................
เป็นตาแหน่ง.......... (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ / ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)... ในสาขาวิชา.............................. .......
และให้นาเสนอทีป่ ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........

- ๕๕ ส่วนที่ ๔

มติ สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครัง้ ที.่ .../......... เมือ่ วันที.่ ..
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุ มตั /ิ ไม่อนุ มตั )ิ ....
๑. ให้แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว................................ให้ดารงตาแหน่ ง (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)
ในสาขาวิชา........................................... ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .....................
ซึง่ เป็นวันทีส่ ภาสถาบัน...
(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)
๒. (สาหรับตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ) ให้อธิการบดีออกคาสังแต่
่ งตัง้ บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีอ่ อกคาสังแต่
่ งตัง้ พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอ
(สาหรับตาแหน่ งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ) ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็น
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พเิ ศษ ในสาขาวิชา.............ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ................................... ซึง่ เป็นวันที่
สภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)
พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และ
แบบคาขอ

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

- ๕๖ เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิ ชาการ
๓.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็ นงานทีผ่ ขู้ อต้องเป็ นเจ้าของและเป็ น
ผูด้ าเนินการเอง
๓.๒ ถ้าเป็นงานทีผ่ ขู้ อมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลกั ษณะดังนี้
๓.๒.๑. ผลงานทางวิชาการทีม่ ใิ ช่ผลงานวิจยั ผูข้ อจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
และต้องเป็นผูด้ าเนินการหลักในเรือ่ งนัน้
๓.๒.๒. สาหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจยั ต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูข้ อมีส่วนร่วมในผลงานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(๒) ผูข้ อเป็ นผูด้ าเนินการหลัก และมีผลงานวิจยั เรือ่ งอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน
ซึง่ แสดงปริมาณผลงานวิจยั รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง
(๓) ในกรณีผลงานวิจยั ทีเ่ ป็ นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูข้ อ
จะต้องเป็นผูด้ าเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนัน้ ) อย่างน้อย ๑ เรือ่ ง และมีปริมาณผลงาน
รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(๔) ในกรณีงานวิจยั ทีด่ าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผูข้ อจะต้องเป็น
ผูด้ าเนินการหลักและมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ผูด้ าเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลทีม่ บี ทบาท และ
ความรับผิดชอบสาคัญในการออกแบบการวิจยั (Research Design) การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis)
และการสรุปผลการวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) รวมทัง้
เป็นผูด้ าเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผลงานวิจยั แต่ละเรือ่ งควรมีผดู้ าเนินการหลัก (Corresponding author)
ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณีอ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
๓.๓ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการ
ทีม่ ผี รู้ ว่ มงานหลายคนจะต้องให้ผรู้ ว่ มงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนัน้
ร้อยละเท่าใด รวมทัง้ ระบุบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในผลงานนัน้ ทัง้ นี้ หากไม่สามารถติดต่อ
ผูร้ ว่ มงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ดาเนินการดังนี้
(๑) กรณีทไ่ี ม่สามารถติดต่อผูร้ ว่ มงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจานวนผูร้ ว่ มงานทุกคน
และให้ถอื ว่าผูร้ ว่ มงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน

- ๕๗ (๒) กรณีผรู้ ว่ มงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้
ให้มกี ารลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผูข้ อเป็นอย่างน้อย พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผล
ความจาเป็ นทีผ่ นู้ นั ้ ไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลทีไ่ ม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผูน้ นั ้ ให้ชดั เจน
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผูพ้ จิ ารณาเหตุผลความจาเป็ นดังกล่าว
การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรือ่ ง เมือ่ ได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลีย่ นแปลง
ไม่ได้
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผูข้ อกาหนดตาแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็ นจริง
จะถือว่าการกระทาของผูน้ นั ้ เข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดาเนินการทางวินยั ต่อไป
๓.๔ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ซึง่ มีการดาเนินงานเป็นหมูค่ ณะ หรือเป็นงานทีม่ กี ารบูรณาการ
หลายสาขาวิชา ผูข้ อกาหนดตาแหน่งต้องเป็นผูด้ าเนินการหลักในสาขาวิชาทีเ่ สนอขอ โดยมีบทบาทใน
ขัน้ ตอนการทางานอย่างน้อย ๓ ขัน้ ตอน คือ
ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริม่ กิจกรรมรับใช้สงั คม
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิน้ งานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนาไปขยายผลหรือปรับปรุง
ให้ผขู้ อกาหนดตาแหน่ งระบุบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในผลงานนัน้ ของผูร้ ว่ มงาน
ทุกคนและบทบาทหน้าทีห่ ลักของผูข้ อกาหนดตาแหน่ง โดยให้ผรู้ ว่ มงานทุกคนลงนามรับรอง
๓.๕ ผลงานทางวิชาการต้องได้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด โดยมีช่อื
ผูใ้ ดระบุเป็ นเจ้าของผลงานผูม้ ชี ่อื ทีร่ ะบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนัน้ มากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั
ข้อตกลงระหว่างผูร้ ว่ มงานในผลงานทางวิชาการนัน้ ๆ
๓.๖ กรณีของผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเ่ี ผยแพร่อนั เป็ นผลมาจากวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาทีผ่ ขู้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษานัน้ ผูน้ นั ้ ต้องเป็ นผูร้ เิ ริม่ กากับดูแล
และมีบทบาทสาคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยั โดยผูข้ อตาแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลงาน
ทางวิชาการดังกล่าวได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐

- ๕๘ เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------๔. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิ ชาการ
ผลงานทางวิชาการประเภท…………………………………………………………………………………..
เรือ่ ง....................................................................................................................................................
ผูร้ ว่ มงานจานวน........คนแต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้:
(๑)
(๒)
(๓)
ชื่อผูร้ ่วมงาน
สารบัญ รายงานการวิ จยั
ปริ มาณงานร้อยละ
ฉบับสมบูรณ์ และระบุว่า
พร้อมระบุบทบาทและหน้ าที่
ผูข้ อกาหนดตาแหน่ ง
ความรับผิดชอบอื่น
เขียนส่วนใด
นอกเหนื อจากที่แสดงในช่อง (๒)

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

- ๕๙ เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------๕. แนวทางการประเมิ นผลการสอน
หลักเกณฑ์
ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนว่าผูข้ อกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการมีความสามารถในการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของวิชาทีส่ อน ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชา
ทีส่ อนโดยใช้แนวทางในการประเมินตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็ นระบบ โดยกาหนดจุดมุง่ หมายของการสอนให้ชดั เจนและ
คัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีว่ างไว้โดยเสนอเอกสาร
หลักฐานทีส่ ามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อทีผ่ ขู้ อกาหนดตาแหน่งเป็ นผูส้ อน (คานิยามรูปแบบการเผยแพร่
และลักษณะคุณภาพดังตารางแนบท้าย) ซึง่ มีการอ้างอิงแหล่งทีม่ า อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย
๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธสี อนต่างๆ เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใช้คาถาม
เพื่อให้ผเู้ รียนคิดและตอบคาถามให้เข้าใจได้ชดั เจน
๓. มีความสามารถทีจ่ ะสอนให้ผเู้ รียนสามารถเสาะแสวงหาความรูแ้ ละพัฒนาองค์ความรู้
ได้ดว้ ยตนเอง ด้วยความมีวจิ ารณญาณ รูว้ ่าแหล่งความรูใ้ ดทีค่ วรเชื่อถือ สามารถเป็ นผูเ้ รียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวติ (lifelong learner)
๔. มีความสามารถสอนให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูอ้ ย่างมีเหตุผลในวิชาทีส่ อน
๕. มีความสามารถให้ผเู้ รียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาทีเ่ รียนกับวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
๖. มีความสามารถจัดให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ตามความเหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใช้ส่อื การสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนทีท่ นั สมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี
สามารถจาลองสถานการณ์สมมติเพื่อให้ผเู้ รียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
๘. มีความสามารถทีจ่ ะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสมั พันธ์ การร่วมงาน (interpersonal skill)
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปญั หา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น
๙. มีความสามารถในการประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนในวิชาทีส่ อน
กรณีทส่ี ภาสถาบันพิจารณาเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินผลการสอน
ของคณาจารย์ประจาปีทค่ี รอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้นอย่างเป็ นรูปธรรม เทีย่ งตรง
และเชื่อถือได้ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการอาจให้ใช้ระบบการประเมินผลการสอน
ดังกล่าวนัน้ แทนแนวทางการประเมิน ผลการสอนตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
กาหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการอาจกาหนดแนวทางในการประเมิน
เพิม่ เติมขึน้ อีกก็ได้ โดยจัดทาเป็ นประกาศให้เป็ นทีท่ ราบทัวกั
่ นก่อนการประเมิน

- ๖๐ วิ ธีการ
๑. ให้ผบู้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น (หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการสอนในชัน้ ต้น
ว่าผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการมีผลการสอนอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้หรือไม่
๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูข้ อกาหนดตาแหน่ ง
ทางวิชาการว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้หรือไม่ ทัง้ นี้ อาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
ได้ตามความเหมาะสม

- ๖๑ ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิ นผลการสอน

นิยาม

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

รูปแบบ

เป็นเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในวิชาทีต่ นสอน ประกอบด้วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และ
อาจมีสงิ่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิม่ ขึน้ อีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือ
หนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารทีเ่ กีย่ วเนื่อง
แผนภูม ิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)
ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อ่นื ๆ ซึง่ มีการอ้างอิง
แหล่งทีม่ าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่

อาจเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาเป็ นรูปเล่มหรือถ่ายสาเนาเย็บเล่มหรือเป็ น
สื่ออื่น ๆ อาทิ ซีดรี อม ทีไ่ ด้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว

ลักษณะคุณภาพ

อยูใ่ นดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะกาหนดเป็นข้อบังคับ

- ๖๒ ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิ นผลการสอน (ต่อ)

นิยาม

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

รูปแบบ

เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในวิชาทีต่ นสอน
ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร) และมีสงิ่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิม่ ขึน้ เช่น รายชื่อบทความ
หรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารทีเ่ กี่ยวเนื่อง
แผนภูม ิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)
ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศกึ ษาทีใ่ ช้ประกอบการอธิบายภาพ
แบบฝึกปฏิบตั ิ รวมทัง้ การอ้างอิงเพื่อขยายความทีม่ าของสาระและข้อมูล
และบรรณานุกรมทีท่ นั สมัยและถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่

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

ลักษณะคุณภาพ

อยูใ่ นดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะกาหนดเป็นข้อบังคับ

- ๖๓ ประเภทของผลงานทางวิ ชาการ
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
กลุ่ม ๑ งานวิจยั
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๒.๑. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
๒.๔ กรณีศกึ ษา (Case Study)
๒.๕ งานแปล
๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๒.๙ สิทธิบตั ร
๒.๑๐ ซอฟต์แวร์
กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
กลุ่ม ๔ ๔.๑ ตารา
๔.๒ หนังสือ
๔.๓ บทความทางวิชาการ

- ๖๔ เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ
ผลงานวิชาการสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ สามารถจาแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้
๖.๑ งานวิ จยั
๖.๑ งานวิ จยั
นิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธวี ทิ ยาการวิจยั
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ และมีทม่ี าและวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจน เพื่อให้ได้มาซึง่
ข้อมูลคาตอบหรือข้อสรุปรวม ทีจ่ ะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจยั พืน้ ฐาน)
หรือการนาวิชาการนัน้ มาใช้ประโยชน์ (งานวิจยั ประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์
หรือกระบวนการใหม่ทเ่ี กิดประโยชน์
รูปแบบ

อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานการวิจยั ทีม่ คี วามครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทัง้ กระบวนการวิจยั
(research process) อาทิ การกาหนดประเด็นปญั หา วัตถุประสงค์ การทาวรรณกรรม
ปริทศั น์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประมวลสรุปผลและให้ขอ้ เสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ
แสดงให้เห็นว่าได้นาความรูจ้ ากงานวิจยั มาตอบโจทย์และแก้ปญั หาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. บทความวิจยั ทีป่ ระมวลสรุปกระบวนการวิจยั ในผลงานวิจยั นัน้ ให้มคี วามกระชับ
และสัน้ สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึง่ นางานวิจยั มาใช้ประกอบการเขียน

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลที่
คณะกรรมการกาหนด ทัง้ นี้วารสารทางวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์ หรือ
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจยั

- ๖๕ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ
๖.๑ งานวิ จยั (ต่อ)
การเผยแพร่
๓. นาเสนอเป็ นบทความวิจยั ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการทีเ่ ป็นฉบับเต็มของการประชุม
(ต่อ)
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผูท้ รงคุณวุฒหิ รือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ อ่ี ยูใ่ นวงวิชาการนัน้ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
ทาหน้าทีค่ ดั สรรกลันกรอง
่
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยคา
หรือรูปแบบการนาเสนอทีถ่ ูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทัง้ นี้ คณะผูท้ รงคุณวุฒหิ รือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผทู้ รงคุณวุฒทิ อ่ี ยูใ่ นวงวิชาการสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้องจากหลากหลายสถาบัน
๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างกว้างขวาง
ตามทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด ทัง้ นี้ คณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ (peer reviewer)
จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจยั นัน้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อกาหนดของสัญญาจ้างเท่านัน้
๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างกว้างขวาง
ตามทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
เมือ่ ได้เผยแพร่ “งานวิจยั ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนา “งานวิจยั ” นัน้ มาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและ
ให้มกี ารประเมินคุณภาพ “งานวิจยั ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งจะกระทาไม่ได้
ลักษณะ
ระดับดี เป็นงานวิจยั ทีม่ กี ระบวนการวิจยั ทุกขัน้ ตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธวี จิ ยั
คุณภาพ
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. เป็นผลงานทีแ่ สดงถึงการวิเคราะห์และนาเสนอผลเป็นความรูใ้ หม่ทล่ี กึ ซึง้ กว่างานเดิม
ทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษาแล้ว
๒. เป็นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. เป็นงานบุกเบิกทีม่ คี ุณค่ายิง่ และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึง้ จนทาให้เป็นการสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือเกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน
๒. เป็นทีย่ อมรับและได้รบั การอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

- ๖๖ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒ ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอื่น ๑๐ ประเภท ดังนี้
๖.๒.๑. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
๖.๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
๖.๒.๔ กรณีศกึ ษา (Case Study)
๖.๒.๕ งานแปล
๖.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๖.๒.๙ สิทธิบตั ร
๖.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์

- ๖๗ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๑ ผลงานวิ ชาการเพื่ออุตสาหกรรม
นิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่ หี ่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ส่วนใหญ่อยูภ่ ายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาหรือการแก้ปญั หาของอุตสาหกรรม
รูปแบบ
จัดทาเป็นเอกสาร โดยมีคาอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่าเป็น
ผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้
 ข้อมูลของสถานการณ์ปญั หาก่อนการดาเนินการ
 หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผูใ้ ช้
 คาอธิบายกระบวนการแก้ปญั หาทางอุตสาหกรรม (solution method)
 คาอธิบายถึงความรูค้ วามเชีย่ วชาญทีใ่ ช้ และการนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้
 คาอธิบายถึงความรูห้ รือองค์ความรูใ้ หม่ทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังเสร็จสิน้ การวิจยั
 คาอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูใ้ ช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่
คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนัน้ หรือต่อทัง้ วงการอุตสาหกรรมนัน้
 คาอธิบายถึงวิธ ี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนากลับมาใช้ในการเรียนการสอน
เช่น การเขียนตารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาทีส่ อน หรือใช้เป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือปญั หาพิเศษของนักศึกษา

- ๖๘ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๑ ผลงานวิ ชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุม
วิชาการทีม่ หี นังสือประมวลบทความ (proceedings) และมีการประเมินโดย
คณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน
ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลัง
การประชุมก็ได้ ทัง้ นี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผแู้ ต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม
หรือหากไม่ม ี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ดังกล่าวโดย
อุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจยั หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนาผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์
๒. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทม่ี เี นื้อหาหรือมีเอกสารประกอบทีม่ เี นื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องจากหลากหลายสถาบัน
๓. เอกสารแสดงทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบตั ร
อนุ สทิ ธิบตั ร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบ
ทีม่ เี นื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๔. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทไ่ี ม่ได้รบั อนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือ
มีเอกสารประกอบทีม่ เี นื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และต้อง
มีหลักฐานแสดงเหตุผลทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มหี ลักฐานรับรองว่า
ได้นาไปใช้ประโยชน์แล้ว
๕. รายงานการประเมินจากหน่ วยงานภายนอกทีแ่ สดงถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการวิจยั
หรือกิจกรรมทางวิชาการทีเ่ ชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้ สนอต้องจัดทาเอกสาร
ประกอบทีม่ เี นื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

- ๖๙ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๑ ผลงานวิ ชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทีช่ ดั เจน มีการระบุปญั หาหรือความต้องการ
คุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรูท้ ่ี
สามารถแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ หรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็ นทีป่ ระจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมนัน้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนาไปใช้เป็นตัวอย่างในการ
แก้ปญั หาหรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ
อย่างเป็ นทีป่ ระจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กบั อุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
หรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยสาคัญ เป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ หรือได้รบั รางวัลจากองค์กรทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม
ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน
ดังต่อไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์
ผูเ้ กีย่ วข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เป็นต้น
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน
จากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึง่ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้

- ๗๐ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๒ ผลงานวิ ชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
คานิยาม
ผลงานวิชาการซึง่ อาจดาเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจยั เชิงทดลองหรือการวิจยั และพัฒนา
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ หรือแก้ไขปญั หาด้านการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยคาอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานสาคัญ ได้แก่
(๑) สภาพปญั หาทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล
หรือความเชื่อทีผ่ สู้ อนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนทีเ่ ป็นนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
พัฒนาผูเ้ รียนหรือแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็ นรูปแบบใหม่ของ
การสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คดิ ค้นทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่
หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชดั เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่
หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน
และ (๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการนานวัตกรรมนัน้ ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รียน
ในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
โดยมีขอ้ มูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลีย่ นแปลงในผูเ้ รียนในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์
ก่อให้เกิดการเรียนรูท้ งั ้ ในผูเ้ รียนและผูส้ อน
รูปแบบ

๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจยั หรือ
๒. ผลผลิตจากการศึกษาทีเ่ ป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบาย
แนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กบั ผูเ้ รียนประกอบด้วย อาจจัดทาเป็นเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเผยแพร่ ๑. เผยแพร่เป็ นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทีม่ กี ารบรรณาธิการโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการพัฒนา
การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ
๓. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลทีค่ ณะกรรมการ
กาหนด ทัง้ นี้ วารสารทางวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิง่ พิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ทีม่ กี ารบรรณาธิการโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายสถาบัน
๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยมีคาอธิบายแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธกี ารใช้ และผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน

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

- ๗๒ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๓ ผลงานวิ ชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
นิยาม
เป็นผลงานทีเ่ กิดจากการศึกษาวิจยั หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง สิง่ แวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทาง
วิชาการด้านอื่น อันนาไปสู่ขอ้ เสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด
หรือเชิงประจักษ์เกีย่ วกับนโยบายสาธารณะหรือการนานโยบายนัน้ ไปปฏิบตั ิ เพื่อให้
ภาครัฐนาไปใช้กาหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คาสัง่ หรือมาตรการอื่นใด
ทัง้ นี้ เพื่อแก้ปญั หาทีม่ อี ยูห่ รือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิน่
หรือนานาชาติ
รูปแบบ

จัดทาเป็นเอกสาร โดยมีคาอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์
สภาพปญั หาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิง่ แวดล้อม หรือด้านอื่นที่
ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุ นแนวทางแก้ไขปญั หาดังกล่าว
ตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน คาสัง่ หรือมาตรการ
อื่นใด เป็นผลผลิต (output) รวมทัง้ มีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ
(impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดว้ ย

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. ได้มกี ารนาเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คาสัง่ หรือมาตรการอื่นใด พร้อมคาอธิบาย
ต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ ๆ ทัง้ ได้มกี าร
นาไปสู่การพิจารณาหรือดาเนินการโดยผูม้ หี น้าที่เกีย่ วข้อง
๒. ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายสาธารณะนัน้ ไปยังผูเ้ กีย่ วข้อง
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็นผลงานทีแ่ สดงการวิเคราะห์สงั เคราะห์ทม่ี หี ลักฐานข้อมูล
หรือเหตุผลสนับสนุน ซึง่ แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
ระดับดีมาก เป็ นเกณฑ์เดียวกับระดับดีแต่ตอ้ งเป็นข้อเสนอใหม่ท่คี รอบคลุม
การแก้ปญั หา หรือพัฒนาทีก่ ว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย
ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ทีม่ คี ุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผูเ้ กี่ยวข้อง
ระดับดีเด่น เป็ นเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รบั การอ้างอิง
อภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคม หรือได้รบั การนาไปใช้โดยผูร้ บั ผิดชอบ
ในนโยบายสาธารณะนัน้ และเกิดประโยชน์

- ๗๓ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๔ กรณี ศึกษา (Case Study)
นิยาม
งานเขียนทีเ่ กิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีทเ่ี กิดขึน้ จริงมาจัดทาเป็น
กรณีศกึ ษาเพื่อใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทัง้ นี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปญั หาและปจั จัยอื่น ๆ นามาประกอบ
การตัดสินใจและกาหนดทางเลือกในการแก้ปญั หาตามหลักวิชา หรือทาข้อเสนอในการ
พัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของ
องค์กรเพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจ
ตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนนั ้ ๆ
จานวนกรณีศกึ ษาทีจ่ ะนามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
รูปแบบ

เอกสารทีต่ พี มิ พ์หรือเป็ นสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มอื การสอน
(Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน
คือ บทนา เนื้อหา และบทส่งท้าย

การเผยแพร่

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

ลักษณะ
คุณภาพ

- ๗๔ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๕ งานแปล
นิยาม
งานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเ่ ป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัตศิ าสตร์
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาทีม่ คี วามสาคัญและทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ
ซึง่ เมือ่ นามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการทีป่ ระจักษ์ชดั
เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็ นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม ฯลฯ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ซึง่ จานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษาคณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชานัน้
และต้องเผยแพร่ส่สู าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
กรณีทอ่ี ยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผูท้ รงคุณวุฒมิ มี ติให้ปรับปรุง
งานแปลซึง่ อยูใ่ นวิสยั ทีส่ ามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ได้ ทัง้ นี้ เมือ่ ได้แก้ไข
ปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณา โดยไม่ต้องนา
งานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
กรณีทไ่ี ด้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยูใ่ นเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด การนางานแปลนัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในงานแปล
เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระทาได้ แต่ให้มกี าร
ประเมินคุณภาพงานแปลทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง

- ๗๕ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๕ งานแปล (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทัง้ มีบทนาของผูแ้ ปล
คุณภาพ
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารทีแ่ ปล
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาทีส่ ละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทนาเชิงวิเคราะห์ทแ่ี สดงความรู้
ความเข้าใจของผูแ้ ปลในเรือ่ งนัน้ ๆ และเรือ่ งอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพิม่ เติม
ของผูแ้ ปล ใส่ไว้ในบทนา หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี
สาหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลกั ษณะคุณภาพ
ดังต่อไปนี้
ระดับดี เป็นงานแปลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นกาเนิด และบ่งชีค้ วามสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะทีเ่ ทียบได้กบั งานวิจยั
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาคและ
มหภาค
ระดับดีมาก เป็นงานแปลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึง้ ในตัวบทแบบแผน
ทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นกาเนิดและบ่งชีถ้ งึ ความสามารถในการสื่อความหมาย
ในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงาน
อย่างละเอียดลึกซึง้ ในลักษณะทีเ่ ทียบได้กบั งานวิจยั ของผูส้ นั ทัดกรณี มีการให้
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาคและมหภาค
ระดับดีเด่น ให้ขอ้ สรุปของวิธกี ารแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก
โดยมีขอ้ กาหนดเพิม่ เติมดังนี้
๑. เป็นงานทีแ่ ปลมาจากต้นแบบทีม่ คี วามสาคัญในระดับทีม่ ผี ลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทางวิชาการ
๒. เป็นงานทีแ่ ปลอยูใ่ นระดับทีพ่ งึ ยึดถือเป็ นแบบฉบับได้
๓. มีการให้ขอ้ สรุปของวิธกี ารแปลและทฤษฎีการแปลทีม่ ลี กั ษณะเป็นการบุกเบิก
ทางวิชาการ

- ๗๖ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory)
และงานวิ ชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
นิยาม
งานอ้างอิงทีอ่ ธิบาย และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับคา หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอื่นๆ
อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ และมีหลักวิชา รวมทัง้ แสดงสถานะล่าสุด
ทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นการรวบรวมคา หรือหัวข้อ
หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีคานาทีช่ แ้ี จง
หลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีทน่ี ามาใช้ รวมทัง้ อธิบายวิธกี ารใช้ และมีบรรณานุกรมรวม
หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทัง้ ดัชนีคน้ คา ในกรณีทจ่ี าเป็ น
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์ หรือ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การเผยแพร่ส่สู าธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
ลักษณะ
ระดับดี เป็นงานอ้างอิงทีใ่ ห้ความรูพ้ น้ื ฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา
คุณภาพ
ทีก่ ว้างขวางตามทีย่ อมรับกันในวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ขอ้ มูลและทัศนะทีช่ ใ้ี ห้เห็น
ถึงวิวฒ
ั นาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานัน้ ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีการชีท้ างให้ผอู้ ่าน หรือผูใ้ ช้
เกิดความคิดเชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าต่อไป

- ๗๗ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ(ต่อ)
๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คานิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นการประดิษฐ์คดิ ค้นเครือ่ งมือ เครือ่ งทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์
พืชหรือสัตว์พนั ธุใ์ หม่ หรือจุลนิ ทรียท์ ม่ี คี ุณสมบัตพิ เิ ศษสาหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะ
ด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิง่ ประดิษฐ์อ่นื ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึง่ พัฒนาขึน้ จากการประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยวิธวี ทิ ยาทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ
รูปแบบ

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

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

ระดับดี เป็นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ต้องใช้ความรูเ้ ชิงวิชาการ
มีผลการทดสอบตามหลักวิชาทีช่ ดั เจน เชื่อถือได้ และการนาผลงานนัน้ ไปใช้มศี กั ยภาพ
ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง
ระดับดีมาก เป็นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ต้องใช้ความรู้
เชิงวิชาการมากขึน้ มีผลการทดสอบตามหลักวิชาทีช่ ดั เจน เชื่อถือได้ และการนาผลงานนัน้
ไปใช้มศี กั ยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง
ระดับดีเด่น เป็นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ต้องใช้ความรู้
เชิงวิชาการทีล่ กึ ซึง้ มีผลการทดสอบตามหลักวิชาทีช่ ดั เจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติ
โดดเด่น และมีศกั ยภาพสูงในการนาไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง

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

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

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

ระดับดี เป็นผลงานทีม่ คี ุณค่าทางศิลปะ โดยทีผ่ ปู้ ระพันธ์สามารถ อธิบายหลักการและ
กระบวนการสร้างสรรค์ทส่ี ่อื ความกับผูร้ บั ได้เป็ นอย่างดี
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และเป็นตัวอย่างอันดีทย่ี งั ประโยชน์เด่นชัด
ต่อวรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ (creative writing)
และการศึกษาศิลปะแขนงนัน้ ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานทีส่ ร้างมิตใิ หม่ในด้าน
การสร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์ (creative writing)
และการศึกษาศิลปะ

- ๗๙ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๙ สิ ทธิ บตั ร (patent)
นิยาม
สิทธิบตั รตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบตั ร
รูปแบบ

อาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. มีบทวิเคราะห์ทอ่ี ธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่าเป็น
ผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรูห้ รือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
๒. ต้องผ่านการพิสจู น์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนทีแ่ สดง
ถึงคุณค่าของผลงานนัน้ ด้วย
การเผยแพร่
มีหลักฐานการนาสิทธิบตั รไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ตอ้ งเผยแพร่ส่สู าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็นสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผนู้ าไปวิจยั หรือพัฒนา
ต่อยอด
ระดับดีมาก เป็นสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนและพิสจู น์ได้ว่ามีผนู้ าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ
ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนแล้วและพิสจู น์ได้ว่ามีผนู้ าไปใช้
ประโยชน์ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ
เชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง

- ๘๐ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ(ต่อ)
๖.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software)
นิยาม
หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ ์
ซึง่ เป็นผลงานทีไ่ ด้จากการวิจยั หรือการประดิษฐ์คดิ ค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรูใ้ หม่
ทีม่ หี ลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ท่ีเป็นการประยุกต์
หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
๑. การดาเนินงานโครงการทีม่ ลี กั ษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธ ี
เชิงตัวเลข (numerical method) หรือการดาเนินงานลักษณะ engineering design
ซึง่ เป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง
๒. งานทีม่ ลี กั ษณะการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ
(source code) เพื่อพัฒนาระบบการทางานให้ดขี น้ึ โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี
นัยสาคัญ
๓. โครงการทีม่ กี ารเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับ
งานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พฒ
ั นาแล้วระบบการทางานดีขน้ึ ได้อย่างไร โดยต้องมีการ
ปรับปรุงระบบหรือสารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน
ซึง่ มิได้นาเข้ามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว
ทัง้ นี้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจยั และพัฒนา
รูปแบบ
อาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. มีคาอธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เช่น คู่มอื ทีอ่ ธิบายการใช้งาน
หลักการของวิธกี ารทางานและหน้าทีข่ องซอฟต์แวร์ดงั กล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน
เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่าเป็นผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือเสริมสร้างความรูห้ รือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชา
ได้อย่างไร ในแง่ใด
๒. ต้องผ่านการพิสจู น์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนทีแ่ สดงถึง
คุณค่าของผลงานนัน้ ด้วย
การเผยแพร่

มีหลักฐานการนาซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ตอ้ งเผยแพร่ส่สู าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน

- ๘๑ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software) (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี เป็นงานทีม่ กี ระบวนการวิจยั ทุกขัน้ ตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธวี จิ ยั
คุณภาพ
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปประยุกต์ใช้ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
๑. เป็นผลงานทีแ่ สดงถึงการวิเคราะห์และนาเสนอผลเป็นความรูใ้ หม่ทล่ี กึ ซึง้ กว่า
งานเดิม ทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษามาแล้ว
๒. เป็นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนาไปประยุกต์ได้
อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รบั การอ้างอิงและใช้งาน
อย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ

- ๘๒ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ(ต่อ)
๖.๓ ผลงานวิ ชาการรับใช้สงั คม
นิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ
ผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ตอ้ งเป็นผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดขี น้ึ
ทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกีย่ วกับ ชุมชน วิถชี วี ติ ศิลปวัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม
อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวติ หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่
นาไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบตั รหรือทรัพย์สนิ ทางปญั ญารูปแบบอื่นทีส่ ามารถแสดงได้
เป็นทีป่ ระจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปญั หาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
หรือสร้างการเปลีย่ นแปลงจากการตระหนักและการรับรูป้ ญั หาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
รูปแบบ
จัดทาเป็ นเอกสาร โดยมีคาอธิบาย/ ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่า
เป็นผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ และเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรูห้ รือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชา และสามารถนาไปอ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นทีป่ ระจักษ์ในประเด็น
ต่อไปนี้
 การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
 การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
 การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนัน้
 ความรูห้ รือความเชีย่ วชาญทีใ่ ช้ในการทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนัน้
 การคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะตามมาหลังจากการเปลีย่ นแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
 การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
 การสรุปแนวทางการธารงรักษาหรือการนาไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา
ทัง้ นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิม่ เติมอื่นๆ
เกีย่ วกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดที ศั น์
จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการกาไรหรือความเอือ้ อานวยจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาสังคม ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้

- ๘๓ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๓ ผลงานวิ ชาการรับใช้ สงั คม (ต่อ)
การเผยแพร่ ให้มกี ารเผยแพร่โดยการจัดเวทีนาเสนอผลงานในพืน้ ทีห่ รือการเปิดให้เยีย่ มชมพืน้ ทีแ่ ละ
จะต้องมีการเผยแพร่ส่สู าธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ อดคล้อง
กับผลงาน โดยการเผยแพร่นนั ้ จะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทีส่ ามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้
ลักษณะ
ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทีช่ ดั เจน มีการระบุปญั หาหรือความต้องการ
คุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการ
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรูท้ ส่ี ามารถแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ หรือทาความเข้าใจสถานการณ์
มีการถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็นทีป่ ระจักษ์
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนนัน้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนามาใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไข
ปญั หาหรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็ นที่
ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนอื่นได้
หรือก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง
เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รบั รางวัลจากองค์กรทีไ่ ด้รบั
การยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สงั คมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง หรือ
สารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน
จากการตรวจสอบสภาพจริงทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีร่ ว่ มด้วย ซึง่ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนให้ไป
ตรวจสอบแทนก็ได้
ทัง้ นี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย

- ๘๔ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๔.๑ ตารา
นิยาม
งานวิชาการทีใ่ ช้สาหรับการเรียนการสอนทัง้ วิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึง่ เกิดจาก
การนาข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจยั ของผูข้ อ หรือความรูท้ ไ่ี ด้จากการค้นคว้าศึกษา
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ทผ่ี ูเ้ ขียนกาหนดให้เป็ น
แกนกลาง ซึง่ สัมพันธ์กบั มโนทัศน์ยอ่ ยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและ
สารัตถภาพตามหลักการเขียนทีด่ ี ใช้ภาษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรูใ้ หม่
อันเป็นความรูส้ าคัญทีม่ ผี ลให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่อวงการวิชาการนัน้ ๆ
เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความทันสมัยเมือ่ พิจารณาถึงวันทีผ่ ขู้ อยืน่ เสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทัง้ นี้ ผูข้ อกาหนดตาแหน่งจะต้องระบุวชิ าทีเ่ กีย่ วข้องในหลักสูตรทีใ่ ช้ตาราเล่มทีเ่ สนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ น “ตารา” นี้อาจได้รบั การพัฒนาขึน้ จากเอกสารคาสอนจนถึง
ระดับทีม่ คี วามสมบูรณ์ทส่ี ุด ซึง่ ผูอ้ ่านอาจเป็ นบุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ผเู้ รียนในวิชานัน้ แต่สามารถ
อ่านและทาความเข้าใจในสาระของตารานัน้ ด้วยตนเองได้โดยไม่ตอ้ งเข้าศึกษาในวิชานัน้
หากผลงานทางวิชาการทีเ่ คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน
ไปแล้ว จะนามาเสนอเป็นตาราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชดั ว่าเป็ นตารา
รูปแบบ
เป็นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วยคานา สารบัญ เนื้อเรือ่ ง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีคน้ คา ทัง้ นี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีท่ นั สมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ขอ้ มูล แผนภาพ ตัวอย่าง
หรือกรณีศกึ ษาประกอบจนผูอ้ ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนัน้ ได้โดยเบ็ดเสร็จ
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์ หรือ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม, e-learning,
online learning
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสานักพิมพ์ซง่ึ เป็นทีย่ อมรับ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะหรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชานัน้

- ๘๕ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๔.๑ ตารา (ต่อ)
การเผยแพร่
กรณีทไ่ี ด้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของตาราแล้วไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ
(ต่อ)
กาหนด การนาตารานัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในตาราเพื่อนามาเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระทาได้ แต่ให้มกี ารประเมินคุณภาพ
ตาราทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็นตาราทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ
การนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ของผูเ้ ขียน
ทีเ่ ป็นการแสดงให้เห็นถึงความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
๓. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

- ๘๖ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๔.๒ หนังสือ
นิยาม
งานวิชาการทีเ่ กิดจากการค้นคว้าศึกษาความรูใ้ นเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งอย่างรอบด้านและ
ลึกซึง้ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็ นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก
ทีเ่ ป็นแกนกลางและมโนทัศน์ยอ่ ยทีส่ มั พันธ์กนั มีความละเอียดลึกซึง้ ใช้ภาษาทีเ่ ป็ น
มาตรฐานทางวิชาการ ให้ทศั นะของผูเ้ ขียนทีส่ ร้างเสริมปญั ญาความคิดและสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง เนื้อหาของหนังสือ
ไม่จาเป็ นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตร และไม่จาเป็ นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมือ่ พิจารณาถึงวันทีผ่ ขู้ อยืน่ เสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
หากผลงานทางวิชาการทีเ่ คยเสนอเป็ นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน
ไปแล้ว จะนามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้
รูปแบบ
เป็นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรือ่ ง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง
บรรณานุกรม และดัชนีคน้ คา ทีท่ นั สมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีขอ้ มูล แผนภาพ
ตัวอย่าง หรือกรณีศกึ ษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
๑. เป็นงานทีน่ กั วิชาการเขียนทัง้ เล่ม (authored book) คือเอกสารทีผ่ เู้ ขียนเรียบเรียง
ขึน้ ทัง้ เล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการทีม่ นคง
ั ่ และให้ทศั นะของผูเ้ ขียนทีส่ ร้าง
เสริมปญั ญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือทีม่ ผี เู้ ขียนหลายคน (book chapter)
โดยจะต้องมีความเป็ นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึง่ ผูอ้ ่านสามารถทาความเข้าใจ
ในสาระสาคัญนัน้ ได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธวี ทิ ยาอันเป็นทีย่ อมรับจนได้ขอ้ สรุปทีท่ าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนาไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีทใ่ี นแต่ละบทมีผเู้ ขียนหลายคน
จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคนอย่างชัดเจน
จานวนบททีจ่ ะนามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสานักพิมพ์ซง่ึ เป็นทีย่ อมรับ

- ๘๗ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๔.๒ หนังสือ (ต่อ)
การเผยแพร่
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
(ต่อ)
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
กรณีทไ่ี ด้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ
กาหนด การนาหนังสือนัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อนามาเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระทาได้ แต่ให้มกี ารประเมินคุณภาพหนังสือ
ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ลักษณะ
ระดับดี เป็ นหนังสือทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ
คุณภาพ
การนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ที่เป็ นการแสดง
ให้เห็นถึงความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๓. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

- ๘๘ ๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๔.๓ บทความทางวิ ชาการ
นิยาม
งานเขียนทางวิชาการซึง่ มีการกาหนดประเด็นทีต่ อ้ งการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสารวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุ นจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนัน้ ได้ อาจเป็ นการนา
ความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยทีผ่ เู้ ขียนแสดง
ทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
รูปแบบ

ประกอบด้วยการนาความทีแ่ สดงเหตุผลหรือทีม่ าของประเด็นทีต่ อ้ งการอธิบายหรือ
วิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม
ทีค่ รบถ้วนและสมบูรณ์

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลที่
คณะกรรมการกาหนด ทัง้ นี้ วารสารทางวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์หรือ
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นทีม่ กี ารบรรณาธิการ
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ
เมือ่ ได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนา “บทความวิชาการ” นัน้
มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการและให้มกี ารประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่ง จะกระทาไม่ได้
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็ นบทความทางวิชาการทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
มีแนวคิดและการนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. สามารถนาไปอ้างอิงหรือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ

- ๘๙ -

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
---------------------------------๗. ตัวอย่างแนบท้ าย
กรณี ได้รบั วุฒิเพิ่ มขึ้น
การคานวณหาระยะเวลาทีต่ ้องดารงตาแหน่งอาจารย์ กรณีทม่ี กี ารปรับวุฒกิ ารศึกษาให้สงู ขึน้
= ระยะเวลาทีย่ งั ขาดตามวุฒกิ ารศึกษาเดิม
(เดือน)

X

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

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

=

=
=
=
=
=

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

= ๔๒ เดือน
= ๒๘ เดือน

๒ ปี ๔ เดือน

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

