
ความเห็นและการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

คณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามค าสั่งคณะ..................................................................
เลขที่ .... /........................... ลงวันที่ ........... เดือน .......................................... พ.ศ. ...............................................
ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ของ .................................................................................................................. .....
ผู้เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .............................................................. สาขาวิชา .............................................
โดยวิธ ี................................................ แล้ว มีความเห็น ดังนี้ 

 ๑. งานวิจัย 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ         
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 � ๑) เป็นการเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ที่อยู่ในฐานที่ ก.พ.อ. ก าหนด ดังนี้ 
  ...............(ระบุชื่อฐาน)....................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................................  

 � ๒) เป็นการเผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 

 � ๓) เป็นการน าเสนอบทความวิจัยต่อท่ีประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ที่เป็นฉบับเต็มของการ 
  ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 � ๔) เป็นการเผยแพร่ในรูปบทความของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยัง 
  วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer  
  reviewer) ต้องไม่ใช้คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงาน 

 � ๕) เป็นการเผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ 
  และวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 
 
 ๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

 � ๑) เป็นการเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือ 
  การประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่มีหนังสือประมวลบทความ และมีการประเมินโดย 
  คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน  
  ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มีจะต้องมี 
  เอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม 



 � ๒) เป็นการเผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหา 
  ตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 
  สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน (peer reviewer) 

 � ๓) เป็นการเผยแพร่ในเอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร  
  อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มี 
  เนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

 � ๔) เป็นการเผยแพร่ในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือ 
  มีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐาน 
  แสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

 � ๕) เป็นการเผยแพร่ในรายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจาก 
  การวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสาร 
  ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 
  ๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

 � ๑) เป็นการเผยแพร่ในรูปรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดย 
  คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการ 
  และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 � ๒) เป็นการเผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา 
  การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 

 � ๓) เป็นการเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
  ดังนี้...............(ระบุชื่อฐาน)...............................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................... 

 � ๔) เป็นการเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
  ที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน (peer reviewer) 

 � ๕) เป็นการเผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิด 
  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 
 
 



  ๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

 � ๑) เป็นการเผยแพร่โดยมีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อม 
  ค าอธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ ทั้งได้มีการ 
  น าไปสู่การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

 � ๒) ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
 
  ๒.๔ กรณีศึกษา (Case study) 

 � ๑) เป็นการเผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวม 
  กรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ (peer reviewer) 
 
  ๒.๕ งานแปล 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 � ๑. เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 

 � ๒. เป็นการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ คือ ............................................................................ ..... 
 และ 

 �  เป็นการเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 
  ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  จ านวนพิมพ์ ............. เล่ม 
  หรือ ดัชนีอื่นที่วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน ดังนี้ ..................................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ ........................................................................... ... 
 และ 

 �  ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า สี่เดือน ก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง 
  



  ๒.๖ พจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) นามานุกรม (Directory)  
      และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 � ๑. เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 

 � ๒. เป็นการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ คือ ............................................................................ ..... 
 และ 

 �  การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
  จ านวนพิมพ์ ............. เล่ม 
  หรือ ดัชนีอื่นที่วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน ดังนี้ ..................................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 และ 

 �  ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า สี่เดือน ก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง 
 
  ๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 � ๑. เป็นการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ  
  การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ  

 � ๒. เป็นการเผยแพร่ในรูปเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 และ 

 �  การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
  จ านวนพิมพ์ ............. เล่ม 
  หรือ ดัชนีอื่นที่วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน ดังนี้ ..................................................... 
 .................................................................. ................................................................................................. ... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 และ 

 �  ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า สี่เดือน ก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง 
 



  ๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 � ๑. เป็นการเผยแพร่ในรูปวรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่ 
  โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 � ๒. เป็นการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ  
  การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
 และ 

 �  การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
  จ านวนพิมพ์ ............. เล่ม 
  หรือ ดัชนีอื่นที่วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน ดังนี้ ..................................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ ........................................................................... ... 
 และ 

 �  ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า สี่เดือน ก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง 
 
  ๒.๙ สิทธิบัตร (Patent) 

 �  มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
  ที่เก่ียวข้อง ดังนี้....................................................................................................................... .......... 
 ..................................................................................................................................................... ................. 
 ................................................................................................................ ...................................................... 
 และ 

 �  ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า สี่เดือน ก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง 
  



  ๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (Software) 

 �  มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ หรือวิชาชพี 
  ที่เก่ียวข้อง ดังนี้....................................................................................................................... .......... 
 ........................................................................................... ........................................................................ ... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 และ 

 �  ไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า สี่เดือน ก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง 
 
 ๓. ต ารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ 
  ๓.๑ ต ารา 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 � ๑. เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์   

 � ๒. เป็นการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ คือ ................................................................... .............. 

 � ๓. เป็นการเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ ................................................. 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 และ 

 � การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรของ 
  มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  จ านวนพิมพ์ ................ เล่ม 
  หรือดัชนีอ่ืนที่แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้เช่นกัน ดังนี้ ..................................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ ........................................................................... ... 
 
  ๓.๒ หนังสือ 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 � ๑. เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์   

 � ๒. เป็นการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ คือ ................................................................... .............. 



 � ๓. เป็นการเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ ................................................. 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ................................................................................................................................................................... ... 
 และ 

 � การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรของ 
  มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  จ านวนพิมพ์ ................ เล่ม 
  หรือดัชนีอ่ืนที่แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้เช่นกัน ดังนี้ ..................................................... 
 .................................................................................................................. .................................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 
  ๓.๓ บทความทางวิชาการ  
   (เฉพาะต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทางสังมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เท่านั้น) 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 � ๑) เป็นการเผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ ที่อยู่ในฐานที่ ก.พ.อ. ก าหนด ดังนี้ 
  ...............(ระบุชื่อฐาน)................................................................................................. ................... 
  ............................................................................................................................. ........................... 

 � ๒) เป็นการเผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีบรรณาธิการ 

  



สรุปความเห็นและการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 

 � คณะกรรมการขอรับรองว่าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 � คณะกรรมการไม่รับรองว่าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ ................................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................... .............................................................................................. ........................... 
 
      ลงนาม ........................................................... ........................ 
       (................................................................................) 
            กรรมการ 
      ลงนาม .................................................................................. 
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            กรรมการ 
       วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ............ 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : แสดงความคิดเห็นตามผลงานที่ใช้ขอต าแหน่งเท่านั้น ผลงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถตัดออกได้  



การรับรองโดยคณะกรรมการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม   (ถ้ามี) 
 
คณะกรรมการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย/คณะ.......... 
........................................... เลขที่ ..../........................... ลงวันที่ ....... เดือน .................................พ.ศ. ………………. 
ไดต้รวจสอบผลงานวิชาการรับใช้สังคม ของ ..........................................................................................................  
ผู้เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .............................................................. สาขาวิชา ........................................... 
โดยวิธ ี................................................ แล้ว 

 � มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และจะต้องมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้อง กับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้อง
มีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ ดังนี้ ...................  
........................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

 � คณะกรรมการขอรับรองว่าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 � คณะกรรมการไม่รับรองว่าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
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