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การขอตาแหน่งทางวิชาการ
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เป็ น การสร้ า งความก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ ส าหรั บ อาจารย์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด เพื่อ ใช้ ใ นการจั ดอั น ดั บ สถาบั น เป็ น ตั ว ชี้ วั ด คุณ ภาพในระบบประกั น การศึก ษา ซึ่ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น
ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 ที่ จ ะได้ ค ะแนนเต็ ม 5 คื อ อาจารย์ ป ระจ า มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ร้ อ ยละ 80 ขึ้ น ไป
ในขณะที่ เมื่อสิ้ น ปี 2557 มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์มีเพี ยงร้อยละ 50 การที่มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์จ ะบรรลุ
ที่ร้อยละ 80 ต้องผลักดันให้อาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ ประมาณ 270 คน (จากจานวนที่มีอยู่ ประมาณ
900 คน) ยื่นขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดังนั้ น จึ งได้จั ดการความรู้ เพื่อให้กลุ่ มเป้าหมายหลั ก คือ อาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิช าการทราบ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา ที่เข้าใจได้โดยง่ายและครบถ้วนในสาระสาคัญ รวมถึงเพื่อให้ กรอกข้อมูลและเตรียม
เอกสารประกอบการพิจ ารณาได้อย่ างถูก ต้อง และครบทุกรายการ ความรู้ที่ จาเป็นส าหรับ ผู้ ประสงค์ ขอตาแหน่ ง
ทางวิชาการ ดังนี้
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ดารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ 2–ฉบับที่ 10)
1.2 ข้อบั ง คับ มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธี การแต่งตั้ง บุคคลให้ ดารงตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
ทั้ ง นี้ ก ารพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการผู้ ข อและผู้ พิ จ ารณาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายข้ า งต้ น
อย่างเคร่งครัด หากผู้ขอกรอกข้อมูล และมีเอกสารที่ถูกต้อง และครบถ้วนก็จะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การพิจารณา
ลุล่วงอย่างรวดเร็ว
2. คณะบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1 คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. กาหนดให้สภาสถาบันแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ โดยมี
องค์ ป ระกอบ คื อ ประธานกรรมการ แต่ ง ตั้ ง จาก กรรมการสภ า มหาวิ ท ยาลั ย ประเภ ทผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน และอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กาหนด ซึ่งบัญชี
รายชื่อที่จาแนกตามสาขาที่ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ การเลือกกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ต้องครอบคลุ มคณะที่มี
การจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน มีหน้าที่
1) ประเมิน ผลการสอนของผู้ ขอกาหนดตาแหน่ งทางวิช าการ โดยอาจแต่ง ตั้งคณะอนุ กรรมการ
เพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
2) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเ พื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
(รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในภาคผนวกข้อ 1 หน้า 1)

-22.2 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีองค์ประกอบ ดังนี้ ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กาหนดในสาขาที่ตรง
ห รื อ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส า ข า ที่ ผู้ ข อ ร ะ บุ ว่ า เ ป็ น ส า ข า วิ ช า เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น แ บ บ ค า ข อ ( แ บ บ ก . พ . อ . 0 3
ดูภาคผนวกข้อ 2 หน้า 2) ต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด และมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าตาแหน่ง
ที่ เ สนอขอจ านวน 3 คน ถึ ง 5 คน กรณี ไ ม่ ส ามารถหากรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ให้ เ สนอชื่ อ
ผู้ที่เหมาะสมขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นรายๆ ไป
3. องค์ประกอบการพิจารณา
พิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ คือ
3.1 คุณสมบัติ รายละเอียดในหัวข้อที่ 4
3.2 ผลการสอน รายละเอียดในหัวข้อที่ 5
3.3 ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ รายละเอียดในหัวข้อที่ 6
ส่วนการขอตาแหน่งทางวิชาการมี 2 วิธี คือ วิธีปกติ และวิธีพิเศษ วิธีพิเศษดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 14
4. คุณสมบัตขิ องผู้ขอ
4.1 หลักเกณฑ์ในเรื่องมีคุณสมบัติของผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 4 ตาแหน่ง ดังนี้
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ (ผศ.)

คุณสมบัติของผู้ขอตาแหน่ง
1. ดารงตาแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า
9 ปี กรณีจบปริญญาตรี/เทียบเท่า
5 ปีกรณีจบปริญญาโท/เทียบเท่า
2 ปี กรณีจบปริญญาเอก/เทียบเท่า
2. หากเคยเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ.
รับ รอง และได้ ส อนประจาวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ซึ่ง เที ยบค่ า ได้
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต/ทวิภาค อาจนาเวลาเป็น อาจารย์
พิเศษ
ในภาคที่สอนมานับเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่
ได้สามในสี่ส่วน
3. หากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นให้นับเวลาก่อน และหลังได้รับวุฒิ
เพิ่ม รวมกันเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราส่วนของระยะ
ที่กาหนดในข้อ 1 ข้างต้น

2. รองศาสตราจารย์ (รศ.)

- ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. ศาสตราจารย์ (ศ.)

- ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลการสอน

4. ศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูง (ศ.ขั้นสูง)

-34.2 วิธีการพิจารณา
ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ว่ า ผู้ ข อ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ใ น ข้ อ 4 . 1 คื อ ง า น บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล
กองการเจ้ า หน้ า ที่ และรายงานผลการตรวจสอบไปยั ง งานพิ จ ารณาต าแหน่ง ทางวิ ช าการ กองบริ ก ารการศึ ก ษา
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงจะสามารถเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการได้
4.3 เอกสาร/หลักฐาน
โดยปกติไม่ต้องแนบเอกสาร/หลักฐาน ยกเว้นบางรายที่กองการเจ้าหน้าที่จะขอเอกสารเพิ่มเติม
5. ผลการสอน
5.1 หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ที่เหมือนกันทั้ง 4 ตาแหน่ง (ผศ. รศ. ศ. ศ.ขั้นสูง) คือ มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชา
หนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผลการสอนเฉลี่ยของ 2 ภาคการศึกษาในช่วงไม่เกิน 3 ปี
นับจากวันที่ยื่น กล่าวคือ หากยื่นขอในภาค 1/2558 ต้องใช้ผลการสอนที่อยู่ในช่วง 6 ภาค ระหว่างภาค 1/2555 2/2557 เป็นภาคการศึกษาที่ติดกัน หรือไม่ติดกันก็ได้
5.2 คุณภาพการสอน และเอกสาร/หลักฐานที่ต้องยื่น
เกณฑ์ ใ นเรื่ อ งคุ ณ ภาพการสอนมี 3 ระดั บ คื อ ช านาญ ช านาญพิ เ ศษ และเชี่ ย วชาญ
แต่ละตาแหน่งมีเกณฑ์ และเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้
ตาแหน่ง
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ (ผศ.)

คุณภาพการสอนต้องไม่ต่า
กว่าระดับ
ชานาญ

2. รองศาสตราจารย์ (รศ.)

ชานาญพิเศษ

3. ศาสตราจารย์ (ศ.)

เชี่ยวชาญ

4. ศาสตราจารย์เงินเดือน ขั้นสูง (ศ.ขั้นสูง)

เชี่ยวชาญ

หมายเหตุ

เอกสาร/หลักฐาน
1. แบบ ก.พ.อ.03 ส่วนที่ 3
แบบประเมินผลการสอน
2. เอกสารประกอบการสอน
1. แบบ ก.พ.อ.03 ส่วนที่ 3
แบบประเมินผลการสอน
2. เอกสารคาสอน
แบบ ก.พ.อ.03 ส่วนที่ 3
แบบประเมินผลการสอน
แบบ ก.พ.อ.05 ส่วนที่ 3
แบบประเมินผลการสอน

แบบประเมินการสอนของ ก.พ.อ.03 ดูภาคผนวกข้อ 2 หน้า 13
แบบประเมินการสอนของ ก.พ.อ.05 ดูภาคผนวกข้อ 3 หน้า 24

ในส่วนของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
 เอกสารประกอบการสอน เป็นเครื่องมือส าคัญ ของผู้ ส อนที่ ใช้ประกอบการสอนวิช าใดวิช าหนึ่ ง
ตามหลั ก สู ต รของสถาบั น มาแล้ ว ที่ แ สดงเนื้ อ หาวิ ช าที่ ต นสอน ครอบคลุ ม แผนการสอน หั ว ข้ อ บรรยาย
และรายละเอียดพอสมควร อาจมีรายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง
แผนภู มิ แ ถบเสี ย ง หรื อ ภาพเลื่ อ นเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ที่ ไ ด้ และแสดงวิ ธี ก ารสอนอย่ า งเป็ น ระบบ การเผยแพร่ เ ป็ น รู ป เล่ ม
หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอม
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การเรี ย นในวิช าใดวิช าหนึ่ ง ตามหลั ก สู ตรของสถาบั นอุดมศึกษาอาจพัฒ นาขึ้น จากเอกสารประกอบการสอนให้ มี
ความสมบู ร ณ์ยิ่งขึ้น เนื้ อหาในเอกสารคาสอนประกอบด้ว ย แผนการสอน หั ว ข้อบรรยายที่มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร อาจมีรายชื่อบทความ หรือหนังสืออ่า นประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิแถบเสียง
ภาพเลื่อน กรณีตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ การอ้างอิงเพื่อแจ้งที่มาของสาระ
และข้ อ มู ล บรรณานุ ก รมที่ ทั น สมั ย การเผยแพร่ เ ป็ น รู ป เล่ ม ด้ ว ยการพิ ม พ์ หรื อ ถ่ า ยส าเนาเย็ บ เล่ ม หรื อ สื่ อ อื่ น ๆ
ที่แสดงหลักฐานว่าได้ใช้เป็น “คาสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้นๆ มาแล้ว
5.3 วิธีการพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ได้กาหนดให้แต่ละคณะประเมินผลการสอนของ
ผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการในแนวทางดังนี้
1) ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าภาควิชาเป็นกรรมการ
2) ประเมินผลการสอน การประเมินต้องครอบคลุม 9 ประเด็น ดังนี้
(1) การวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
(2) สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน
(3) การใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา
เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ใช้คาถามเพื่อให้ผู้เรียนคิด
และตอบคาถามให้เข้าใจชัดเจน
(4) ให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) แนะนาให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม
(6) จัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม
(7) การใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี
(8) การประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน
(9) มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน
3) ให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อพิจารณาผลการสอนว่าอยู่ในระดับใด
และกรอกผลในแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน (ดูภาคผนวกข้อ 2 หน้า 13) โดยประธาน
คณะกรรมการเป็นผู้ลงนามและระบุวันที่ลงนามด้วย
6. ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผลงานทางวิช าการที่ยื่นพร้ อมคาขอกาหนดตาแหน่งมี 5 ประเภท ทุกประเภท ผู้ขอต้องมีส่ วนร่ว ม
ในการทางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องเป็นผู้ดาเนินการหลัก กรณีมีผลงานที่ผู้ขอมิได้ทาเพียงผู้เดียว ต้องแนบแบบ
แสดงหลั กฐานการมีส่ ว นร่ ว มในผลงานนั้น ของผู้ ร่ว มงานทุกคน ในแบบดังกล่ าวต้องระบุชื่อผู้ ร่ว มงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และร้อยละของการมีส่วนร่วมเป็นรายบุคคล พร้อมลงนามรับรองให้ครบทุกคน (ดูภาคผนวกข้อ 4 หน้า 28 )
เมื่อได้รับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละชิ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้
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บทบาทและความรับผิดชอบในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ (Data Analysis) และการสรุป
ผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation)
ผลงานทางวิชาการที่ยื่นมา ต้องเผยแพร่ไปแล้วพร้อมแสดงหลักฐานการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด หรือหลักฐานที่ ก.พ.อ.กาหนดให้ดาเนินการก่อนการเผยแพร่ เอกสารที่ต้องยื่นมาเพื่อประกอบการประเมิน
ผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท แตกต่างกัน ซึ่งผู้ขอต้องศึกษาเพื่อจัดเตรียมหลักฐานได้อย่างถูกต้อง ดังรายละเอียด
ในหัวข้อที่ 7 ถึงหัวข้อที่ 11
7. งานวิจัย
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คาตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะนาไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอื้อต่อการนาวิชาการนั้นไปประยุกต์
งานวิจั ย ที่ใช้ ยื่ น ขอตาแหน่ งทางวิช าการ ต้ องมิใ ช่งานวิจัยที่ ทาเป็น ส่ ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บ
ปริ ญญาหรื อประกาศนี ย บั ต รใดๆ เว้ น แต่ ผู้ ข อได้ศึ ก ษาวิจั ยขยายผลต่อ จากเรื่ องเดิม อย่ างต่ อเนื่อ ง จนปรากฏ
ผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด และจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาเพิ่มเติมเท่านั้น ซึ่งผู้ขอต้องชี้แจงเป็ น
หนังสือว่ามีประเด็นใดบ้างที่ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละเท่าใด
ตามประกาศ ก.พ.อ. งานวิจัยมี 2 รูปแบบ คือ รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจน
ตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (Research Process) หรือบทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยให้
กระชับและสั้น สาหรับนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ หากเสนอในรูปแบบบทความวิจัย
ต้องเผยแพร่ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งใน 3 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางการเผยแพร่
ข้อกาหนด
1. บทความวิจัยใน
ว า ร ส า ร จ ะ ต้ อ ง มี ชื่ อ อ ยู่ ใ น
วารสารทางวิชาการ ฐานข้อมูล ที่สกอ.กาหนด เช่น
TCI
(กลุ่ม
ที่ 1, 2) หรือ Scopus
(ดูภาคผนวกข้อ 5 หน้า 29)

2. บทความวิจัยใน
หนังสือรวมบทความ

หลักฐานที่ต้องแนบ
- หนั ง สื อ รั บ รองว่ า วารสารทางวิ ช าการ อยู่ ใ น
ฐานข้ อ มู ล ที่ ส กอ. ก าหนด โดยผู้ ข อเป็ น ผู้ รั บ รอง
(แบบฟอร์ ม หนั ง สื อ รั บ รอง ดู ภ าคผนวก ข้ อ 6
หน้า 30)
- หากวารสารไม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ที่ สกอ.ก าหนด
แต่ มี อ งค์ ป ระกอบตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดครบถ้ ว น
ให้ ร ะบุ ชื่ อ วารสารในแบบขอก าหนดชื่ อ วารสาร
ทางวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง
(แบบขอก าหนดชื่ อ วารสาร ดู ภ าคผนวกข้ อ 7
หน้า 31) หากสภามหาวิทยาลัยให้การรับรองวารสาร
และ ก.พ.อ.ให้ความเห็นชอบแล้ว ก็ถือว่าเป็นวารสาร
ทีม่ ีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนด
หนั ง สื อ รวมบทความต้ อ งมี ก าร หลักฐานว่ามีการบรรณาธิการประเมิน และตรวจสอบ
บรร ณา ธิ ก าร ประ เมิ น แล ะ คุณภาพ เช่น หน้าปกในของหนังสือที่ปรากฏรายชื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ
กองบรรณาธิการ
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ข้อกาหนด
หลักฐานที่ต้องแนบ
3. Proceedings ของ การน าเสนอในที่ ป ระชุ ม ทาง หลักฐานว่ามีการบรรณาธิการเช่น หน้าปกในของ
การประชุมวิชาการ
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ต้ อ ง มี ก า ร หนังสือที่ปรากฏรายชื่อกองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ และนาไปรวมเล่ม
เผยแพร่ ใ นหนั ง สื อ ประมวลผล
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร
(Proceedings)
หากเสนอในรูปแบบ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มีข้อกาหนด และหลักฐาน ดังนี้
ข้อกาหนด
จะต้องมีการประเมิน คุณภาพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และเผยแพร่
ไปยั ง วงวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างกว้างขวาง

หลักฐานที่ต้องแนบ
1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็น อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือ นั กวิชาการในสาขาวิชา
นั้ น จ านวน 3 ท่ า น พร้ อ มประวั ติ ก ารท างาน และผลงานทางวิ ช าการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ทั้งนี้ กรรมการตรวจการจ้างไม่เข้าข่ายเป็นผู้ ประเมิน
คุณภาพข้างต้น
2. หากไม่มีแหล่งทุนวิจัย ให้คณะต้นสังกัดของผู้ขอมีหนังสือรับรองว่า ได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็น อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือ
นักวิชาการในสาขาวิชานั้น จานวน 3 ท่าน พร้อมประวัติการทางาน และผลงาน
ทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน
3. หลักฐานการได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง เช่น เนื้อหาใน
งานวิจัยได้รับการบรรจุใน Website ของหน่วยงานทางวิชาการ หนังสือ นาส่ง
รายงานวิจั ยไปยัง หน่ว ยงานทางวิ ช าการจานวนหลายแห่ ง เพื่อให้ หน่ว ยงาน
เหล่านั้นนาไปใช้ประโยชน์

อนึ่ง งานวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนหรือในสัตว์ และต้องมีหนังสือรับรองแนบมาด้วย
8. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานทางวิช าการในลั กษณะอื่ น หมายถึ ง สิ่ งประดิษ ฐ์ ห รื องานสร้า งสรรค์ อาทิ การประดิษ ฐ์
เครื่ อ งทุ่น แรง ผลงานการสร้ างสิ่ งมี ชี วิต สายพัน ธุ์ ใหม่ วั คซี น สิ่ ง ก่อ สร้า ง หรือ ผลงานด้ านศิ ล ปะ หรือ สารานุก รม
รวมถึงงานแปล
สาหรับงานแปล หมายถึง งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรมหรืองานด้านปรัชญาหรือ
ประวัติศาสตร์ หรื อวิทยาการสาขาอื่น บางสาขาที่มีความส าคัญ และทรงคุณค่าในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อนามาแปลแล้ ว
จะเป็ น การเสริ ม ความก้า วหน้ าทางวิช าการที่ ประจั กษ์ ชัด เป็ นการแปลจากภาษาต่ างประเทศเป็นภาษาไทยหรื อ
จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ สารานุกรม หรืองานแปล ต้องเผยแพร่ตามช่องทาง
ที่กาหนด ทุกช่องทางต้องดาเนินการให้ครบถ้วนตามข้อกาหนดการเผยแพร่ ดังนี้

-7ช่องทางการเผยแพร่
1. ตีพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือ
สานักพิมพ์ หรือ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ในรูป
ของซีดีรอม ถ่ายสาเนาเย็บเล่ม
3. จัดนิทรรศการจัดแสดง หรือ
มี
การนาไปประยุกต์ใช้อย่าง
แพร่หลาย

ข้อกาหนดการเผยแพร่
1. การเผยแพร่ ดั ง กล่ า ว จะต้ อ ง
เป็นไป
อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน
การเรี ย นการสอนวิ ช าต่ า งๆ ใน
หลักสูตร
2. ต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
แ ล ะ รั บ ร อ ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ จ า ก
คณะกรรมการของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ สถาบั น
ทางวิชาการว่าเผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

หลักฐานการเผยแพร่ที่ต้องแนบ
1. หลักฐาน การจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการ
และมีหนังสือเชิญผู้ร่วมงานมาจาก
หลากหลายหน่วยงาน
2. หนังสือรับรองจากคณะหรือสถาบันทาง
วิชาการว่ามีคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ผลงานหรือใช้ประโยชน์ได้จริง
3. หนังสือรับรองโดยคณะหรือสถาบันทาง
วิชาการ ว่าเผยแพร่สู่สาธารณมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 เดือน
4. สาหรับงานแปล จะต้องส่งตัวงานต้นแบบ
ที่แปลมาจานวน 5 ชุด

9 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 สาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน
เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิ ต หรือสุขภาพ
หรือเป็นผลงานที่นาไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์
ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนัก
และการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหากาไร และได้รั บผลตอบแทนส่วนบุคคล
ในเชิงธุรกิจ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม มีช่องทางเดียว คือ
ช่องทางการเผยแพร่
จัดเวทีนาเสนอผลงาน
ในพื้นที่หรือการเปิดให้
เยี่ยมชมพื้นที่

ข้อกาหนด
1. จั ด ท าเป็ น เอกสาร โดยมี ค าอธิ บ าย/
ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น และ
อาจแสดงหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม อื่ น ๆ เช่ น
รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือ
แถบเสียงหรือ
วีดีทัศน์
2. ต้องเผยแพร่สู่สาธารณะชนอย่าง
กว้างขวาง

หลักฐานที่ต้องแนบ
1. หลั ก ฐานรั บ รองจากสถาบั น ทาง
วิ ช าการ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ว่ า สั ง คมได้ รั บ
ประโยชน์
จากผลงาน เช่ น
หนั ง สื อ รั บ รองจากองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานราชการประจ า
จังหวัด
2. หลักฐานที่แสดงถึงการจัดเวทีนาเสนอ
ผลงานในพื้ น ที่ การเปิ ด ให้ ป ระชาชน
เยี่ ย มชมผลงานในที่ ตั้ ง ของผลงานนั้ น ๆ
เอกสารการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต ร หรื อ
ทรัพย์สินทางปัญญา

-810. ตารา หรือ หนังสือ
10.1 ตารา หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายถอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้อง
ระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตาราเล่มที่เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการด้วย
ตารานี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคาสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็น
บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนวิชานั้น แต่สามารถอ่านและทาความเข้าใจในสาระของตารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
วิชานั้น
การเผยแพร่ตารามี 2 ช่องทาง ทุกช่องทางต้องดาเนินการให้ครบถ้วนตามข้อกาหนดการ
เผยแพร่ ดังนี้
ช่องทางการเผยแพร่
1. ตีพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสานักพิมพ์
หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ในรูปของ
ซีดีรอม

ข้อกาหนดการเผยแพร่
1. ต้องเผยแพร่กว้างขวางมากกว่า
ใช้ในการเรียนการสอนวิ ชาต่างๆ
ในหลั ก สู ต รเท่ า นั้ น ซึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด
การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง คือ
จานวนพิมพ์
2. ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

หลักฐานที่ต้องแนบ
1 . ห ลั ก ฐ า น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
ห้ อ ง ส มุ ด ข อ ง ค ณ ะ ห รื อ
มหาวิทยาลัยต่างๆ
2. หลักฐานที่แสดงจานวนที่ตีพิมพ์
3 . ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการ
ของ
คณะว่ า ใช้ ป ระกอบการเรี ย น
การสอนในวิชาใด รหัสวิชาใด และ
ภาคการศึกษาใด

10.2 หนังสือ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะ
ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญหาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จาเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนด
ของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์
การเผยแพร่หนังสือมี 2 ช่องทางทุกช่องทางต้องดาเนินการให้ครบถ้วนตามข้อกาหนดการเผยแพร่ ดังนี้
ช่องทางการเผยแพร่
ข้อกาหนด
1. ตีพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสานักพิมพ์ 1. ต้องเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ในรูปของ มากกว่ า การใช้ ใ นการเรี ย นการ
ซีดีรอม
สอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น
ซึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด การเผยแพร่ อ ย่ า ง
กว้างขวาง คือ จานวนพิมพ์ที่ระบุ
ในหนังสือนั้นๆ
2. เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

หลักฐานที่ต้องแนบ
1. หน้าปกในของหนังสือที่ระบุจานวน
พิมพ์และ ISBN
2. หน้ า ปกในของหนั ง สื อ ที่ แ สดงให้
เห็นว่าเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 เดือน
3. หากไม่มีหลักฐานที่กล่าวถึงข้างต้น
(ข้อ 1 และ 2) ต้องมีห นังสื อรับรอง
จากคณะกรรมการของคณะ หรื อ
สถาบันทางวิช าการว่ามีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง เผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

-910.3 องค์ประกอบของตาราและหนังสือ ต้องมีองค์ประกอบครบ ดังนี้
1) คานา
2) สารบัญ
3) เนื้อเรื่อง
4) การอธิบายหรือการวิเคราะห์ ซึ่งการอธิบายสาระสาคัญจะต้องมีความชัดเจน
โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทา
ความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ
5) การสรุป
6) การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้ อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์
ในส่วนของตาราต้องมีดัชนี (Index) ด้วย
11. บทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ
วิ เ คราะห์ อ ย่ า งชั ด เจน ทั้ ง นี้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ดั ง กล่ า วตามหลั ก วิ ช าการโดยมี ก ารส ารวจวรรณกรรม
เพื่อสนับสนุ นจนสามารถสรุป ผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวล
ร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
บทความทางวิชาการที่ใช้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ ต้องมีองค์ประกอบครบ ดังนี้
1) การนาความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
2) กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์
3) บทสรุป
4) มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์
บทความทางวิชาการ มีช่องทางการเผยแพร่ ดังนี้
ช่องทางการเผยแพร่
ข้อกาหนด
หลักฐานที่ต้องแนบ
1. บทความทางวิชาการ วารสารจะต้องมีชื่ออยู่ใน
- หนั ง สื อ รั บ รองว่ า วารสารทางวิ ช าการอยู่ ใ น
ในวารสารทางวิชาการ ฐานข้อมูลที่ สกอ. กาหนด เช่น
ฐานข้ อ มู ล ที่ ส กอ.ก าหนดโดยผู้ ข อเป็ น ผู้ รั บ รอง
TCI (กลุ่มที่ 1, 2) หรือ Scopus (แบบฟอร์มหนังสือรับรอง ดูภาคผนวกข้อ 6 หน้า
(ดูภาคผนวกข้อ 5 หน้า 29)
30)
- หากวารสารไม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ที่ สกอ.ก าหนด
แต่มี
องค์ประกอบตามที่ ก.พ.อ. กาหนดครบถ้วนให้ระบุ
ชื่อวารสารในแบบขอกาหนดชื่อวารสารทางวิชาการ
เ พื่ อ เ ส น อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ ก า ร รั บ ร อ ง
(แบบขอกาหนดชื่อวารสาร ดูภาคผนวกข้อ 7 หน้า
31)
หากสภามหาวิทยาลัย
ให้การรับรองวารสาร และ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบ
แล้ ว ก็ ถื อ ว่ า เป็ น วารสารที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตาม
ข้อกาหนด

-10ช่องทางการเผยแพร่
ข้อกาหนด
2. บทความทางวิชาการ หนังสือรวมบทความจะต้องมีการ
ในหนังสือรวมบทความ บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ตรวจสอบคุณภาพ
3. Proceedings ของ การน าเสนอในที่ ป ระชุ ม ทาง
การประชุมวิชาการ
วิชาการ จะต้องมีกองบรรณาธิการ
แ ล ะ น า ไ ป ร ว ม เ ล่ ม เ ผ ย แ พ ร่
ในหนังสือประมวลผลการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings)

หลักฐานที่ต้องแนบ
หลั ก ฐานว่ า มี ก ารบรรณาธิ ก ารประเมิ น และ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ เช่ น หน้ า ปกในของหนั ง สื อ
ที่ปรากฏรายชื่อกองบรรณาธิการ
หลักฐานว่ามีการบรรณาธิการเช่น หน้าปกในของ
หนังสือที่ปรากฏรายชื่อกองบรรณาธิการ

อนึ่ง บทความทางวิชาการใช้ในการยื่นขอตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เท่านั้น
12. วิธีการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิ ช าการต้ อ งมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพที่ แ สดงความเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องผู้ ข อในสาขา
ที่ผู้ขอระบุความเชี่ยวชาญ ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ คือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ นอกจากมีห น้าที่ป ระเมิน คุณภาพของผลงานทางวิ ช าการข้างต้นแล้ ว
แล้วยังต้องประเมินใน 2 ประเด็น คือ
12.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการของผู้ขอฯ จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า 1 ฉบับ ในลักษณะ
ที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทางวิชาการ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3) ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรื อละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและ
สิทธิมนุษยชน
4) ผลงานทางวิช าการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลั กวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัวหรือต้องการสร้าง
ความเสี ยหายแก่ผู้ อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันใน
ทางวิชาการ
5) ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
12.2 ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
ผลงานทางวิชาการของผู้ขอฯ จะต้องมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. สอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพหรื อ ทรั พ ยากรของแต่ ล ะพื้ น ที่ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ และ
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
2. เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง
5. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ

-1113. เกณฑ์การพิจารณา
การยื่นขอในแต่ละตาแหน่ง ใช้ผลงานทางวิชาการ เกณฑ์คุณภาพของผลงานทางวิชาการและ
เงื่อนไขอื่นๆ แตกต่างกัน ดังนี้
ตาแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
(ผศ.)
2. รองศาสตราจารย์ (รศ.)

ประเภทเดียว

3. ศาสตราจารย์ (ศ.)

4. ศาสตราจารย์ (ขั้นสูง)

2 ประเภท โดย 1 ใน 2
ประเภท ต้องเป็นตารา หรือ
หนังสือ
2 ประเภท เช่น เดียวกับ รศ.
หรือ
ประเภทเดียว
ประเภทเดียว

เกณฑ์
คุณภาพ
ดี

เงื่อนไขอื่น

ดี

ผลงานต้องไม่ซ้ากับที่ใช้ยื่นผศ.
และต้องมีผลงานที่เพิ่มขึ้น
หลังจากได้ผศ.
ผลงานต้องไม่ซ้ากับที่ใช้ยื่น รศ.
และต้องมีผลงานที่เพิ่มขึ้น
หลังจากได้ รศ.

ดีมาก
ดีเด่น
ดีมาก

ไม่มี

มีผลงานที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้
ศ.

อนึ่ง ผลงานประเภท บทความทางวิชาการใช้ในการยื่นขอตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เท่านั้น
สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ สามารถขอโดยเสนอผลงานประเภทเดียว (หรือ เสนอโดยวิธีที่ 2) ก็ได้ ส่วนการพิจารณา
ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาจากบัญชีรายชื่อ จานวน 5 คน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์เสียงข้างมาก คือ 4 ใน 5 คน ส่วน
การพิจารณาตามเกณฑ์ปกติมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน ใช้เสียงข้างมาก คือ 2 ใน 3 คน
14. การขอโดยวิธีพิเศษ
14.1 วิธีพิเศษใช้ในกรณีที่ผู้ขอมีคุณสมบัติที่ต่างไปจากที่กาหนดดังรายละเอียดในข้อ 4 เช่น

ขอรองศาสตราจารย์ โดยมิได้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน

ขอผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ โดยเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามที่กาหนด

ขอตาแหน่งที่สูงขึ้นในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม เช่น ได้รับ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเชี่ยวชาญ คือ ภูมิศาสตร์ แต่ในขั้นขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เปลี่ยนสาขา
ที่เชี่ยวชาญเป็นประวัติศาสตร์
14.2 การพิจ ารณาดาเนิ น การเช่นเดี ยวกับวิธีปกติโ ดยอนุ โ ลม ยกเว้นจานวนกรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
ต้ อ งมี 5 คน (วิ ธี ป กติ มี 3 คน) ส าหรั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
คือ ดีมาก (วิธีปกติ คือ ดี) ศาสตราจารย์ คือ ดีเด่น (วิธีปกติ คือ ดีมาก) เกณฑ์เสียงข้างมาก คือ 4 ใน 5 คน
14.3 การขอศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษต้องเสนอผลงาน 2 ประเภท

-1215. ขั้นตอน และระยะเวลา
15.1 หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของผู้ ข อเสนอบั น ทึ ก ข้ อ ความ เพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ไปยังงานพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ กองบริการการศึกษา และแนบเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้
1) แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 5 ชุด หากขอตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใช้แบบ ก.พ.อ. 03 เฉพาะส่วนที่ 1-ส่วนที่ 3 (ดูภาคผนวกข้อ 2 หน้า 2-13)
หรือ แบบ ก.พ.อ.05 เฉพาะส่วนที่ 1 –ส่วนที่ 3 กรณีขอตาแหน่งศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูง(ดูภาคผนวกข้อ 3 หน้า
14)
2) ผลงานทางวิชาการ พร้อมเอกสารแนบตามแต่ละประเภท จานวน 5 ชุด
3) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ดูภาคผนวกข้อ 4 หน้า 28) กรณีมีผลงาน
ที่ผู้ขอมิได้ดาเนินการเพียงผู้เดียว จานวน 5 ชุด
4) เอกสารประกอบการสอนกรณีขอตาแหน่งผศ./เอกสารคาสอน กรณีขอตาแหน่งรศ.จานวน 2 ชุด
5) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จานวน 1 ชุด
6) หนั ง สื อ รั บ รองว่ า ผลงานทางวิ ช าการที่ ใ ช้ ข อต าแหน่ ง ไม่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา ที่ ล งนาม
โดยผู้ขอ (ดูภาคผนวกข้อ 9 หน้า 33) จานวน 1 ชุด
7) หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ลงนามโดยผู้ขอ และคณบดีต้นสังกัด
(ดูภาคผนวกข้อ 8 หน้า 32) จานวน 1 ชุด
8) แบบตรวจสอบเอกสารในการขอตาแหน่งทางวิชาการ (Checklist) (ดูภาคผนวกข้อ 10 หน้า 34)
จานวน 1 ชุด
15.2 งานพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการ ดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลในแบบ ก.พ.อ. 03 และผลงานทางวิชาการ
พร้ อมกับ ส่ งแบบ ก.พ.อ. 03 ไปยั งงานบริ ห ารบุ คคล กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เรื่องระยะเวลา
ปฏิบัติงาน (ระยะเวลาภายใน 1 อาทิตย์)
2) แจ้ ง ให้ ผู้ ข อต าแหน่ ง รั บ ทราบ กรณี เ อกสารไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ กรณี จ ะต้ อ งแก้ ไ ขข้ อ มู ล ในแบบ
ก.พ.อ.03 (ระยะเวลาภายใน 2 อาทิตย์)
3) ขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ไปยังกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแต่ละสาขาวิชา
ปกติจะได้รับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 1 เดือน
4) ติ ด ต่ อ ทาบทามผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ อ่ า นประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ (อั ต ราการตอบรั บ เฉลี่ ย
อยู่ที่ร้อยละ 40) และเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับ จะส่งผลงานให้ประเมิน ระยะเวลาภายใน 2 อาทิตย์
15.3 ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ อ่า นประเมินผลงานทางวิช าการ ระยะเวลาภายใน 2 เดือน เมื่ อครบกาหนดแล้ ว
ยังไม่ได้รับผลการประเมินจะติดตามทวงถามทุก 2 อาทิตย์
กรณีผลการประเมินตาแหน่ง ผศ. และ รศ. เป็นเอกฉันท์ ไม่ต้องมีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีผลการ
ประเมิน ไม่ เป็ น เอกฉัน ท์ ต้อ งนั ดประชุม ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ส าหรั บ ต าแหน่ งศาสตราจารย์ ต้อ งนั ดประชุม ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ
(ระยะเวลาภายใน 2 เดือน)
15.4 เสนอผลการประเมิ น ของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง
ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ภายในระยะเวลา 1 เดือน)
15.5 เสนอผลการประเมิ น ของคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตาแหน่งทางวิชาการให้แก่ผู้ขอแต่ละราย (ภายในระยะเวลา 1 เดือน)

-1316. การกรอกคาขอตามแบบ ก.พ.อ. 03
ข้อมูลในแบบ ก.พ.อ. 03 ส่วนที่ 1-ส่วนที่ 3 ที่ผู้ขอต้องตระหนัก ในการกรอกอย่างถูกต้องและครบถ้วน
มีดังนี้
16.1 ส่วนที่ 1 แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
1) ผู้ขอต้องระบุสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ซึ่งสาขาที่ระบุต้องสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการ และต้อง
เป็นสาขาวิชาเดียวกันกับการขอในตาแหน่งที่สูงขึ้น หากการขอตาแหน่งที่สูงขึ้น มีการเปลี่ยนสาขาวิชาเชี่ยวชาญต้ อง
พิจารณาด้วยวิธีพิเศษ ดังรายละเอียดในข้อ 14
2) คุณวุฒิการศึกษา (ข้อ 1.3) จะต้องระบุชื่อเต็มให้ตรงกับปริญญาบัตรที่ได้รับ และเรียงจาก
วุฒิสูงสุดตามลาดับ
3) ภาระงานย้ อนหลัง 3 ปี (ข้อ 3.) กรณีเป็นผลงานทางวิชาการให้ ระบุระยะเวลาในการทา
และสัดส่วนการมีส่วนร่วมของผู้ขอในผลงาน นั้นๆ หากผู้ขอมิได้ทาเพียงผู้เดียว
4) ผลงานทางวิชาการ (ข้อ 4.) จะต้องเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ชื่อเรื่อง, แหล่งพิมพ์ และ จานวนหน้า
5) กรณีผ ลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ จะต้องระบุว่าวารสาร
ที่เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูลใด ตามที่ สกอ. กาหนด (ภาคผนวกข้อ 6 หน้า 30)
6) กรณีการขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์ จะต้องเขียนรายชื่อผลงานที่เคยใช้
ประกอบการขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ให้ครบถ้วน
16.2 ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา ต้องมีการลงนามและลงวันที่
16.3 ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน
สรุปคุณภาพผลการสอนว่าอยู่ในระดับใด กล่าวคือ ชานาญ ชานาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ต้องลงนาม และ
ลงวันที่ นอกจากนี้ให้มีรายละเอียดแนบท้าย ส่วนที่ 3 ดังนี้
1) ระบุรหัสวิชาและรายวิชาของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน
2) รายละเอียดในการประเมินผลการสอน
ทั้งนี้ ให้คงทุกหัวข้อในแบบฟอร์ม ก.พ.อ.03 ไว้ทุกประการ ถึงแม้ไม่มีข้อมูลในหัวข้อนั้นๆ อักษรที่ต้องใช้
คือ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16
17. ความส่งท้าย
17.1 ขั้นตอนแรกที่ผู้ประสงค์ขอตาแหน่งทางวิชาการ ควรดาเนินการคือ ศึกษาคาจากัดความของผลงาน
ทางวิชาการทั้ง 5 ประเภท ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เอกสารดังกล่าวครอบคลุม คานิยาม รูปแบบการ
เผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ โดยเฉพาะลักษณะคุณภาพ (ดูภาคผนวกข้อ 11 หน้า 35) เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
จัดทาผลงานทางวิชาการ ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และได้คุณภาพตามข้อกาหนด
17.2 ผลงานที่ ใช้ ยื่ น ตาแหน่ ง ทางวิช าการ ผู้ ขอต้ อ งเป็ น เจ้ า ของและเป็ น ผู้ ดาเนิ นการ หากผู้ ข อมิ ไ ด้
ดาเนินการเองทั้งหมด ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดาเนินการหลักในเรื่องนั้น และต้องให้
ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมร้อยละเท่าใด พร้อมระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
กรณี เ ป็ น ผลงานประเภทงานวิ จั ย ที่ ผู้ ข อมิ ไ ด้ ด าเนิ น การเองทั้ ง หมด หากมี ลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ ก็สามารถนามายื่นขอตาแหน่งได้ หรือเป็นงานวิจัยที่ดาเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน

-141) งานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน สามารถนาปริมาณงานที่ผู้ขอทามารวมกัน เพื่อให้มี
สั ดส่ ว นการมีส่ ว นร่ ว มไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 50 และถื อเป็ นงานวิ จัย 1 เรื่ อง หรื อเป็น งานวิจั ยที่ด าเนิน การเป็ นชุ ด
ต่อเนื่องกัน
2) งานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ Research Program สามารถนาบางโครงการของชุดโครงการนั้นอย่าง
น้อย 1 เรื่อง มายื่นขอตาแหน่งได้
17.3 ทาความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการเพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระทาผิดโดยไม่เจตนา ตัวอย่างการกระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ เช่น
ระบุ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในผลงานไม่ ต รงกั บ ความเป็ น จริ ง มี พ ฤติ ก รรมส่ อ ว่ า มี ก ารลอกเลี ย นผลงานทางวิ ช าการ
ของผู้อื่น การเผยแพร่ผลงานเรื่องเดียวกันในวารสารมากกว่า 1 ฉบับในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
การน าผลงานทางวิ ช าการของผู้ อื่ น ไปเสนอขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการโดยอ้ า งว่ า เป็ น ผลงานของตั ว เอง ฯลฯ
หากกระทาผิดจริงจะได้รับผลเสีย ดังนี้
1) ได้รับโทษทางวินัย ตามความร้ายแรงแห่งการกระทาผิด
2) กรณีได้รับตาแหน่งทางวิชาการไปแล้ว สภามหาวิทยาลัยจะทาการถอดถอน และไม่สามารถเสนอ
ขอตาแหน่งทางวิชาการภายในเวลาอย่างน้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
17.4 กรณีผ ลการพิ จ ารณาคุณภาพของผลงานทางวิช าการไม่อ ยู่ในเกณฑ์ สามารถขอทบทวนผลได้
ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ทราบผลการขอทบทวนผลต้องชี้แจงโต้แย้งที่มีเหตุผล
ทางวิชาการที่ชัดเจน และเพียงพอที่จะทาให้ผู้ประเมินเปลี่ยนผลการพิจารณาได้
17.5 กรณีการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับตาแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่เคยได้ขอมาแล้วผู้
ขอสามารถน าผลงานทางวิ ช าการเดิ ม ที่ เ คยเสนอคราวก่ อ น มาเสนอใหม่ อี ก ครั้ ง โดยคณะกรรมการจะใช้ ผ ล
การพิจารณาเดิม
17.6 วัน ที่แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง โดยปกติ คือวันที่งานพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการ กองบริการ
การศึกษา ได้รับแบบคาขอรั บการพิจารณา พร้อมเอกสาร/หลักฐาน ที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 15 ครบถ้วน ยกเว้นกรณี
ดังต่อไปนี้
กรณีที่
(1) ผู้ขอส่งผลงานเพิ่มก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) ผู้ขอต้องปรับปรุงผลงานตามที่ความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) ผู้ขอส่งผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ยังมิได้
รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ แ ต่ มี ค ารั บ รองจากบรรณาธิ ก าร
วารสาร ว่าจะมีการตีพิมพ์ ในวารสารใด และเวลาใด
(4) ผู้ ขอที่ยื่ น เรื่ องขอกาหนดตาแหน่ งไว้แล้ ว ต่อมาได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ติดตามคู่สมสรไปต่างประเทศ
ลาคลอด หรื อ ลาประเภทอื่ น ๆ หากมี ก รณี ต ามข้ อ (1)
ถึง (3)
(5) ผู้ขอที่ยื่นเรื่องขอกาหนดตาแหน่งไว้แล้ว ต่อมาได้รับ
อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนไปรั บ ราชการในหน่ ว ยงานอื่ น ออกจาก
ราชการด้วยเหตุเกษียณอายุ ลาออก หรือ ตาย

วันที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง คือ
วันที่งานพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้รับผลงานเพิ่ม
วั น ที่ ง านพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการได้ รั บ ผลงาน
ทีป่ รับปรุงเสร็จสมบูรณ์
วันที่งานพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการได้รับผลงานวิจัย
หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ

วันที่ผู้ขอยังมีสถานภาพเป็นคณาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ก.พ.อ. ๐๓
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
-----------------------------๑. แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง............................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
โดยวิธี..........................
ในสาขาวิชา ............................................................
ของ....................................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................
-------------------------------๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย)
๒. ประวัติการรับราชการ
๒.๑ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท
๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............
๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา.................................................
เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .......

๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา......................................................
เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......
อายุราชการ ...... 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 (เป็นภาระงานที่ทาโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาที่สอน
ช.ม./สัปดาห์
เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทาการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ)

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๑.๑ ผลงานวิจัย
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้

เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๑.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๔.๒.๑ ผลงานวิจัย
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หรือหนังสือ
๔.๒.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งศาสตราจารย์
๔.๓.๑ ผลงานวิจัย
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)

๔.๓.๔ ผลงานแต่งตาราหรือหนังสือ
๔.๓.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ
(.................................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. .........

ส่วนที่ ๒

แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
แบบประเมินแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง......................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
ในสาขาวิชา ......................................................
โดยวิธี..............................................
ของ....................................................
สังกัด/ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ.................................มหาวิทยาลัย........................................
--------------------------------

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์).. แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)... ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)...
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง...................................................
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........

ส่วนที่ ๓

แบบประเมินผลการสอน

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันที่..............
ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว........................................................ (เอกสารประกอบการสอน/
เอกสารคาสอน วิชา ........................) แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ชานาญ/ชานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันกาหนด
ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........

ส่วนที่ ๔

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ

ตอนที่ ๑

การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครั้งที่........./.............
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................
ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา................
แล้วเห็นว่า
๑) งานวิจัย............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด.........เรื่อง ได้แก่
๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ..........................
๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ..........................
๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
.........เรื่อง ได้แก่
๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ..........................
๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ..........................
๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด.........เรื่อง ได้แก่
๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ..........................
๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ..........................
๔) ตารา/หนังสือ............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด.........เรือ่ ง ได้แก่
๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ..........................
๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด........
เรื่อง ได้แก่
๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ..........................
๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ..........................
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รับ การนาไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที่......เดือน...................พ.ศ. .........

ตอนที่ ๒

การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุม
ครั้งที่........เมื่อวันที่.................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ/หรือ
ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด และเป็นผู้มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กาหนดตาแหน่ง
นาย/นาง/นางสาว............................ เป็นตาแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)...
ในสาขาวิชา.............................. และให้นาเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ..........

ส่วนที่ ๕

มติสภาสถาบันอุดมศึกษา

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครั้งที่..../......... เมื่อวันที่......
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)....
๑. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว................................ให้ดารงตาแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ตั้งแต่วันที่...............................
ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/
อื่นๆ ระบุ....)....
๒. (สาหรับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกคาสั่ง
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคาสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่ง
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)
(สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา........................................
ได้ตั้งแต่วันที่.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/
ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)..... พร้อมส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคาขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ..........

ก.พ.อ.๐๕
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพือ่ ให้ผดู ้ ารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้รบั เงินเดือนขั้นสูง
พ.ศ. ....
-------------------------------แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้รบั เงินเดือนขั้นสูง
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประเมินตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขั้นสูง
ในสาขาวิชา ............................................................
ของ....................................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................
-------------------------------๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปี เกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
๒. ประวัติการรับราชการ (เรียงจากตาแหน่งหน้ าที่แรกจนถึงปัจจุบัน)
๒.๑ ได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ....
๒.๒ ได้ รับการแต่งตั้งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา.....................................................
เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๓ ได้ รับการแต่งตั้งเป็ นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา........................................................
เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ได้ รับการแต่งตั้งเป็ นศาสตราจารย์ในสาขาวิชา..............................................................
เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .......
อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน

๒

๓. งานสอนย้ อนหลัง ๓ ปี (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาที่สอน
ช.ม./สัปดาห์
เปิ ดสอนภาค/ปี การศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๔. ภาระงานทางวิชาการย้ อนหลัง ๓ ปี
๔.๑ ผลงานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทาการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ ในแต่ละโครงการ)
๔.๑.๑
๔.๑.๒
๔.๑.๓
๔.๒ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ ในการให้ บริการ
ต่อสัปดาห์)
๔.๒.๑
๔.๒.๒
๔.๒.๓
๔.๓ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ ต่อสัปดาห์)
๔.๓.๑
๔.๓.๒
๔.๓.๓
๕. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๕.๑ ผลงานวิจัย
๕.๑.๑
๕.๑.๒
๕.๑.๓
๕.๒ ผลงานแต่งตาราหรือหนังสือ
๕.๒.๑
๕.๒.๒
๕.๒.๓
๕.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๕.๓.๑
๕.๓.๒
๕.๓.๓

๓

๖. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๖.๑ ผลงานวิจัย
๖.๑.๑
๖.๑.๒
๖.๑.๓
๖.๒ ผลงานแต่งตาราหรือหนังสือ
๖.๒.๑
๖.๒.๒
๖.๒.๓
๖.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๖.๓.๑
๖.๓.๒
๖.๓.๓
๗. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งศาสตราจารย์
๗.๑ ผลงานวิจัย
๗.๑.๑
๗.๑.๒
๗.๑.๓
๗.๒ ผลงานแต่งตาราหรือหนังสือ
๗.๒.๑
๗.๒.๒
๗.๒.๓
๗.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๗.๓.๑
๗.๓.๒
๗.๓.๓
๖. สภาพปัจจุบัน
๖.๑ ปัจจุบันดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ รับเงินเดือน ....................บาท ในสาขาวิชา.................
.............................คณะ.................................มหาวิทยาลัย....................................................
ประสงค์จะขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชา..................................
๖.๒ ตาแหน่งหน้ าที่อ่นื ๆ
๖.๒.๑
๖.๒.๒

๔

๖.๒.๓
๘. งานสอนในปัจจุบัน (กรณีขอในสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากเดิมให้ ระบุงานสอนในสาขาวิชาใหม่ด้วย)
๘.๑ งานสอนปัจจุบัน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาที่สอน
ช.ม./สัปดาห์
เปิ ดสอนภาค/ปี การศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๘.๒ งานสอนในสาขาวิชาใหม่ (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาที่สอน
ช.ม./สัปดาห์
เปิ ดสอนภาค/ปี การศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๙. ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้ วยผลงานต่อไปนี้
๙.๑ ผลงานวิจัยค้ นคว้ าใหม่ๆ หรืองานริเริ่มอย่างอื่นที่ยังผลให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เช่น
ผลงานวิจัย ตารา หนังสือ หรืองานริเริ่มอย่างอื่นที่ยังผลให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และต้ องเผยแพร่
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด
๙.๑.๑. ผลงานวิจัย
๙.๑.๑.๑. ..................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง ศาสตราจารย์
ได้ รับเงินเดือนขั้นสูงมาแล้ วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด)
๙.๑.๑.๒ .....................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์
ได้ รับเงินเดือนขั้นสูงมาแล้ วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด)
๙.๑.๒ ผลงานแต่งตาราหรือหนังสือ
๙.๑.๒.๑ ......................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้ สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับ
เงินเดือนขั้นสูงมาแล้ วหรือไม่
ไม่เคยใช้

๕

เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด)
๙.๑.๒.๒ .....................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้ สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับ
เงินเดือนขั้นสูงมาแล้ วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.........
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด)
๙.๑.๓ ผลงานริเริ่มอย่างอื่นที่ยังผลให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
๙.๑.๓.๑ .....................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้ สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับ
เงินเดือนขั้นสูงมาแล้ วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด)
๙.๑.๓.๒ ....................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้ สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับ
เงินเดือนขั้นสูงมาแล้ วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด)
๙.๒ ผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการอ้ างอิง หมายถึงมีผลงานทางวิชาการเป็ นที่เชื่อถืออย่างกว้ างขวาง
มีผ้ ูนาไปอ้ างอิงในวารสาร ตารา หรือหนังสือที่เชื่อถือได้ ในวงวิชาการ
นิพนธ์ต้นฉบับ
๙.๒.๑ ...............................................
.....................................................................
.....................................................................

๙.๒.๒ ...............................................
.....................................................................
.....................................................................

อ้ างอิงใน
๑. ...........................................................
..........................................................
...........................................................
๒. ...........................................................
...........................................................
๑. ...........................................................
..........................................................
...........................................................
๒. ...........................................................
...........................................................

๖

๙.๓ เป็ นผู้ท่ไี ด้ รับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ เช่น การได้ รับรางวัล
ทางวิชาการ หรือการได้ รับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการได้ รับเชิญเป็ นที่ปรึกษาเฉพาะด้ าน
เป็ นต้ น
๙.๓.๑
๙.๓.๒
๙.๓.๓
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้ างอิง
อันประกอบด้ วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้ า เป็ นต้ น)
(ในกรณีท่มี ีผ้ ูเขียนร่วมหลายคน ให้ ผ้ ูเขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้ วย)
ขอรับรองว่าข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................เจ้ าของประวัติ
(........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .........

๗

ส่วนที่ ๒ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบ้ งั คับบัญชา
แบบประเมินตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขั้นสูง
ในสาขาวิชา ............................................................
ของ....................................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................
----------------------------ได้ ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขั้นสูงแล้ วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว..............................
..........................................เป็ นผู้มี คุณสมบัติ ...(ครบถ้ วน/ไม่ครบถ้ วน)... ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.
กาหนด

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ...ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ าภาควิชาหรือเทียบเท่า…
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ...........

ความเห็นผูบ้ งั คับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็ นผู้มี
ผลงานทางวิชาการ ...(เข้ าข่าย/ ไม่เข้ าข่าย)... ที่จะได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับ
เงินเดือนขั้นสูง

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

๘

ส่วนที่ ๓ : แบบประเมินผลการสอน

คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ประเมิน ผลการสอน โดยได้ รั บ มอบอานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ..........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..........ในการประชุ มครั้งที่........./.........
เมื่อวันที่.......................ได้ ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว.............................................
แล้ วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพ..............(อยู่/ไม่อยู่).............
ในหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

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

๙

ส่วนที่ ๔ : แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
ตอนที่ ๑

การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพือ่ ทาหน้าทีป่ ระเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...............................................ในการประชุมครั้งที่........./.........
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............
................... ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นศาสตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชา.....................
...........................แล้ วเห็นว่า
๑) งานวิจัยค้ นคว้ าใหม่ ๆ หรืองานริเริ่มอย่างอื่นที่ยังผลให้ เกิดความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ จานวน............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด จานวน .........เรื่อง
ได้ แก่
๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้ อยละ .......
คุณภาพ อยู่ในระดับ..........................
๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้ อยละ .......
คุณภาพอยู่ในระดับ..........................
๒) ผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการอ้ างอิง ได้ เสนอหลักฐานแสดงการได้ รับอ้ างอิงทาง
วิชาการ ประกอบด้ วย นิพนธ์ต้นฉบับ จานวน.......เรื่อง ได้ รับการอ้ างอิง….......รายการ พิจารณา......
..... (อยู่/ไม่อยู่)......ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด แยกเป็ น
๒.๑ ก่อนดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ นิพนธ์ต้นฉบับ จานวน.....เรื่อง ได้ รับการอ้ างอิง
..........รายการ
๒.๒ หลังดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ นิพนธ์ต้นฉบับ จานวน.....เรื่อง ได้ รับการอ้ างอิง
..........รายการ
๓) การยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ได้ เสนอหลักฐานแสดงการยอมรับนับถือ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ รวม ........... รายการ พิจารณา.......(อยู่/ไม่อยู่).....ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้ างอิง
อันประกอบด้ วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้ า เป็ นต้ น)

ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........

๑๐

ตอนที่ ๒

การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).................
ในการประชุมครั้งที่............เมื่อวันที่..........................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
นาย/นาง/นางสาว.................................ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้ วเห็นว่า..(งานวิจัยค้ นคว้ าใหม่ ๆ หรืองาน
ริเริ่มอย่างอื่นที่ยังผลให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางวิชาการ / ผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการอ้ างอิง / การยอม
รับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด และเป็ น
ผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด จึงเห็น...(สมควร / ไม่สมควร)...
ให้ กาหนดตาแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.................................................เป็ นตาแหน่งศาสตราจารย์
รับเงินเดือนขั้นสูงในสาขาวิชา......................และให้ นาเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป

ลงชื่อ.......................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ....

๑๑

ส่วนที่ ๕ : มติสภาสถาบันอุดมศึกษา
สภาสถาบันอุดมศึกษา.............(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)......................ในการประชุม
ครั้งที่..../..... เมื่อวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้ วมีมติ.... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ....
ให้ กาหนดตาแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.................................................เป็ นตาแหน่งศาสตราจารย์
รับเงินเดือนขั้นสูงในสาขาวิชา............................................................ และให้ แจ้ ง ก.พ.อ.ทราบ
พร้ อมส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคาขอ (ก.พ.อ.๐๕)

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

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ
 บทความทางวิชาการ

 ตารา

 หนังสื อ  งานวิจยั  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ชื่ อเรื่ อง

ผู้ร่วมงาน จานวน
ชื่ อผู้ร่วมงาน

คน แต่ละคนมีส่วนร่ วมดังนี้
ปริมาณงานร้ อยละ และหน้ าที่ความรับผิดชอบ

1.
2.
3.
4.
5.
หมายเหตุ
ลงชื่อ
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

Academic Contribution Form
 Article

 Textbook

 Book

 Research

 Other…………

Title

Number of co-authors

Contribution from each author is as follows.

Name/Last Name of Co-authors

Contribution Percentage and Responsibility

1.
2.
3.
4.
5.
Remark

Signature.....................................................
(.........................................................)
Signature.....................................................
(.........................................................)
Signature.....................................................
(.........................................................)
Signature.....................................................
(.........................................................)
Signature.....................................................
(.........................................................)

แบบฟอร์มหมายเลข 1

หนังสื อรับรอง
ข้าพเจ้า
คณะ
เสนอขอตาแหน่ง

สังกัด ภาค/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
ในสาขาวิชา

ขอรับรองว่า ผลงานทางวิชาการเรื่ อง
ได้เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการชื่อ
ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้

ซึ่ งมี ชื่ออยู่ในฐานข้อมูล

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
(select ebscohost and then academic search premier)
 Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
 BIOSIS (http://www.biosis.org)
 CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
 EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
 ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
(select ebscohost and then H.W.Wilson)
 Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
 Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
 INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
 MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
 MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
 PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
 Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
 ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
 SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
 Scopus (http://www.info.scopus.com)
 Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
 Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
2. ฐานข้อมูลระดับชาติ
 ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI)
ลงชื่อ..................................................................
(................................................................)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ..............

แบบฟอร์มหมายเลข 2

แบบขอกาหนดชื่ อวารสารทางวิชาการทีป่ ระสงค์ เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ การรับรอง
1. คณะ
2. ชื่อวารสาร
3. วารสารดังกล่าวมีคุณสมบัติครบทั้ง 8 องค์ประกอบ พร้อมแสดงหลักฐาน ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

องค์ ประกอบ
มี ก ารก าหนดการเผยแพร่ ที่ แ น่ น อนชัด เจนและสม่ า เสมอ
อย่างน้อยปี ละ 2 ฉบับ
มี การระบุ สานัก พิมพ์หรื อหน่ วยงานที่ ตีพิม พ์ วัต ถุประสงค์
ขอบเขตของวารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
มี ค ณะบรรณาธิ ก ารเป็ นผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ม าจากหลากหลาย
หน่วยงาน
มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้วา่ วารสารมีการแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ
(peer reviewer) ที่ พิจารณาคุ ณภาพบทความที่ ครอบคลุ ม
สาขาวิชาหรื อกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จดั ทาวารสาร
อยูใ่ นรายชื่อด้วย
มีการควบคุมคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรื อเกี่ ยวเนื่ องกับสาขาของบทความ และไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยกับผูน้ ิพนธ์
วารสารมี ก ารเผยแพร่ บทความที่ มี ผูน้ ิ พ นธ์ จ ากหลากหลาย
หน่ วยงานทั้งภายในและภายนอก กรณี ที่บทความมีผูน้ ิ พนธ์
ร่ วมที่เป็ นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ให้ถือว่าเป็ นบทความจากหน่วยงานภายนอก
มีบทคัดย่อของบทความที่ เป็ นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทุกบทความ กรณี ที่บทความตีพิมพ์เป็ นภาษาต่างประเทศอื่นๆ
จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็ นภาษาอังกฤษด้วย
มีการตีพิม พ์บ ทความที่มีรู ป แบบการตีพิม พ์ที่ไ ด้ม าตรฐาน
เป็ นรู ป แบบเดีย วกัน ในทุก บทความ ได้แ ก่ ชื่ อ และที่ อ ยู่
ผูน้ ิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความ และเอกสารอ้างอิง

หลักฐาน

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับรองวารสารดังกล่าวด้วย
ลงชื่อ............................................................(คณบดี/รองคณบดี)
(................................................................)
วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .............

มติสภามหาวิทยาลัย ครังที 2/2554 : วันที 28 กุมภาพันธ์ 2554
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตอนที 1 : สํ าหรับผู้เสนอขอ
ตามที ป ระกาศ ก.พ.อ. เรื องหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตัง บุ ค คลให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้ว ยหลักเกณฑ์แ ละวิธีการพิ จารณาแต่ งตังบุ ค คลให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 กําหนดเรื องจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการจัดทําผลงานทางวิชาการไว้ รวม
5 ประการ คือ
1. ต้องมีความซื อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ืนมาเป็ นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของ
ผูอ้ ืน รวมทังไม่นาํ ผลงานของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ งฉบับ ในลักษณะที
จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรื อแหล่งทีมาของข้อมูลทีนาํ มาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและ
แสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3. ต้อ งไม่ค าํ นึ งถึ งผลประโยชน์ท างวิ ช าการจนละเลยหรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลของผูอ้ ื นและสิ ท ธิ
มนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึ กษาโดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์ ไม่มีอคติ มาเกี ยวข้องและ
เสนอผลงานตามความเป็ นจริ งไม่จงใจเบี ยงเบนผลการวิจยั โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อต้องการสร้างความ
เสี ย หายแก่ ผู ้อื น และเสนอผลงานตามความเป็ นจริ ง ไม่ ข ยายข้อ ค้น พบโดยปราศจากการตรวจสอบยื น ยัน
ในทางวิชาการ
5. ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางทีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื อง จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ในการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพือเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการลง วันที 29 พฤศจิกายน 2553 ในประกาศดังกล่าวมีผล
บังคับใช้กบั การเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้นไป นัน
ข้า พเจ้า ขอรั บรองว่า ผลงานวิช าการที ขา้ พเจ้า ได้ยื นขอกํา หนดตําแหน่ งทางวิ ช าการเป็ นไปตามหลัก
จริ ยธรรมทางวิชาการ 5 ประการ และตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื อง จริ ยธรรมและจรรยาบรรณใน
การจัดทําผลงานทางวิชาการเพือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าว โดยข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิด
หลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการทุกประการ
ลงชือ ............................................................
(
)
วันที ...........เดือน......................พ.ศ..............
ตอนที 2 : สํ าหรับ คณะ/หน่ วยงาน
ทราบและตรวจสอบในเบืองต้นแล้ว
ลงชือ ............................................................(คณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ)
(
)
วันที ...........เดือน......................พ.ศ...............

หนังสื อรับรอง
ข้าพเจ้า ชื่อ....................................นามสกุล.............................สังกัด................................
ขอรับรองว่าผลงานที่ใช้ประกอบการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในครั้งนี้ไม่เป็ นส่ วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรใดๆ
ในการนี้ วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้ามีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทเรื่ อง...................................................................................
2.วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกเรื่ อง..................................................................................

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

แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลในแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 และเอกสารแนบในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
คาชี้แจง : โปรดเติมคาในช่องว่างหรือทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความ
ชื่อ-นามสกุล :
ขอตาแหน่งในสาขาวิชา :

สาขาวิชา

สังกัด ภาค/สาขาวิชา :
คณะ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ขอตาแหน่ง
 ผศ.
 รศ.
 ศ. (โดยวิธีที่ 1)  ศ. (โดยวิธีที่ 2)  ศ.ขั้นสูง

เบอร์มือถือ :
E-mail :
วุฒิการศึกษา
 ป.เอก

 ป.โท

 ป.ตรี

 สังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์

 วิทย์เทคโนฯ
 วิทย์สุขภาพ

วิธี
 ปกติ
 พิเศษ
แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
 แบบ ก.พ.อ.03  แบบ ก.พ.อ.04  แบบ ก.พ.อ.05
ระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน
........................ ปี .................... เดือน ........................ วัน

ชื่อวิทยานิพนธ์ (ส่งตัวเล่มวิทยานิพนธ์ จานวน 1 ชุด)
ป.โท : ………………………………………………………...
ป.เอก : ……………………………………………………….

หนังสือรับรองว่าผลงานที่ใช้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/ประกาศนียบัตรใดๆ
 มี
 ไม่มี

การรับรู้ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)
 ประสงค์
 ไม่ประสงค์

หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 มี
 ไม่มี

ผลการสอน
 เชี่ยวชาญ * เฉพาะตาแหน่ง ศ. / ศ. ขั้นสูง
 A
 B+
 B

เอกสารการสอน (จานวน 2 ชุด)
 ผศ. - เอกสารประกอบการสอน วิชา ...................................
 รศ. - เอกสารคาสอน
วิชา ...................................

ผลงานทางวิชาการ
 วิธีปกติ จานวน 5 ชุด
 วิธีพิเศษ จานวน 7 ชุด

ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ………......... เรื่อง ดังนี้
 งานวิจัย / บทความวิจัย
จานวน .................... เรื่อง
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
จานวน .................... เรื่อง
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จานวน .................... เรื่อง
 ตารา / หนังสือ / CAI
จานวน .................... เรื่อง
 บทความทางวิชาการ
จานวน .................... เรื่อง

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการและเอกสารแนบประกอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
คาชี้แจง : โปรดเติมคาในช่องว่างหรือทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความ
* ขอให้ระบุรายละเอียดของผลงานทางวิชาการทุกเรื่อง
ประเภท : งานวิจัย / บทความวิจัย
1. ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จานวนหน้า
การตีพิมพ์
 ตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
 รอตีพิมพ์เผยแพร่
 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการ
 หนังสือรับรองว่า ผลงานทีส่ ่งมามีเนื้อหาเหมือนกับ
ฉบับที่ตีพิมพ์

การเผยแพร่
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความวิจยั
ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
 บทความวิจัยเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการและได้มีการ
นาไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings)
 รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
 หนังสือรับรองว่า มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ และหลักฐานว่าเผยแพร่ไปยัง
วงวิชาการและวิชาชีพอย่างกว้างขวาง

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... %
ผู้ร่วมจัดทาผลงานทางวิชาการ จานวน ............ คน
แบบฟอร์มสัดส่วน (จานวน 5 ชุด)
 มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วน
 มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ครบถ้วน
 ไม่ใช้
เอกสารแนบในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
* สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กรณีบทความวิจัยขอให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้วย
 มี
 ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................................
* สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หนังสือรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน / คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์
 มี
 ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................................
หนังสืออนุญาตจากสานักพิมพ์หรือเจ้าของผลงาน การอ้างอิง ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ หากมีการนามาใช้จะต้องได้รับ
การอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือถ้านามาใช้โดยดัดแปลงจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
 มี
 ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................................
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ประเภท : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
1. ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จานวนหน้า
รูปแบบ
 เอกสารที่มีคาอธิบาย/ชี้แจงประกอบผลงานนัน้
 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม คือ
ผลการประเมินของสถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้อง

การเผยแพร่
 การจัดเวทีนาเสนอผลงานในพื้นที่
 การเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่
 หลักฐานว่ามีการเผยแพร่สสู่ าธารณชนอย่างกว้างขวาง
 มีการบันทึกเป็นเอกสารทีส่ ามารถใช้อ้างอิงได้

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... %
ผู้ร่วมจัดทาผลงานทางวิชาการ จานวน ............ คน
แบบฟอร์มสัดส่วน (จานวน 5 ชุด)
 มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วน
 มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ครบถ้วน
 ไม่ใช้
ประเภท : ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
1. ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จานวนหน้า
รูปแบบ
 สิ่งประดิษฐ์
 งานสร้างสรรค์ เช่น การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงาน
การสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง
 ผลงานด้านศิลปะ
 สารานุกรม
 งานแปล (ส่งต้นฉบับภาษาอื่นที่นามาแปลด้วย)

การเผยแพร่
 ตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม
 การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการนาไปใช้
อย่างแพร่หลาย

ระยะเวลาการเผยแพร่ผลงาน (ไม่น้อยกว่า 4 เดือน)

 ครบตามเกณฑ์

 ไม่ครบตามเกณฑ์

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... %
ผู้ร่วมจัดทาผลงานทางวิชาการ จานวน ............ คน
แบบฟอร์มสัดส่วน (จานวน 5 ชุด)
 มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วน
 มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ครบถ้วน
 ไม่ใช้
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ประเภท : ตารา / หนังสือ / CAI
1. ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จานวนหน้า
การตีพิมพ์
 ตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
 รอตีพิมพ์เผยแพร่
 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการ
 หนังสือรับรองว่า ผลงานทีส่ ่งมามีเนื้อหาเหมือนกับ
ฉบับที่ตีพิมพ์
ระยะเวลาการเผยแพร่ผลงาน
 ตารา (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา)
 หนังสือ (ไม่น้อยกว่า 4 เดือน)

การเผยแพร่
 ตารา
 หนังสือรับรองจากคณะว่าใช้ประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใด ภาคการศึกษาใด
 หนังสือ

 ครบตามเกณฑ์
 ครบตามเกณฑ์

 ไม่ครบตามเกณฑ์
 ไม่ครบตามเกณฑ์

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... %
ผู้ร่วมจัดทาผลงานทางวิชาการ จานวน ............ คน
แบบฟอร์มสัดส่วน (จานวน 5 ชุด)
 มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วน
 มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ครบถ้วน
 ไม่ใช้
ประเภท : บทความทางวิชาการ
1. ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จานวนหน้า
การตีพิมพ์
 ตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
 รอตีพิมพ์เผยแพร่
 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการ
 หนังสือรับรองว่า ผลงานทีส่ ่งมามีเนื้อหาเหมือนกับ
ฉบับที่ตีพิมพ์

การเผยแพร่
 บทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
 บทความทางวิชาการในหนังสือรวมบทความ
ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
 บทความทางวิชาการเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ
และได้มีการนาไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวล
ผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... %
ผู้ร่วมจัดทาผลงานทางวิชาการ จานวน ............ คน
แบบฟอร์มสัดส่วน (จานวน 5 ชุด)
 มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วน
 มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ครบถ้วน
 ไม่ใช้

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบของหน่วยงานต้นสังกัด
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ได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 และผลงานทางวิชาการที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า
ครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ.ฯ และข้อบังคับ มธ.ฯ
ลงชื่อ……………………………..
(……………………..…………….)
เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบ
ลงชื่อ……………………………..
(…………..……………………….)
คณบดี/ผู้อานวยการ
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