
 
 

เอกสารแนบทา้ยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หมายเลข ๑ 

คํานิยามผลงานทางวิชาการ  การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  เกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ  
วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ  และแบบการประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
ข้อ ๑  คํานิยาม  

“บทความทางวิชาการ”       หมายความว่า  งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นทีต่อ้งการ
อธิบายหรือวิเคราะหอ์ย่างชดัเจน  ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจ
วรรณกรรมเพือ่สนับสนนุจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหใ์นประเด็นนั้นได ้อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่งต่างๆ 
มาประมวลรอ้ยเรียงเพื่อวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ โดยทีผู่้เขียนแสดงทศันะทางวิชาการของตนไวอ้ย่างชัดเจนด้วย     
ประกอบด้วย การนําความที่แสดงเหตุผลหรือทีม่าของประเด็นทีต่้องการอธิบายหรือวิเคราะห์กระบวนการอธิบาย
หรือวิเคราะห์ และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม ท่ีครบถ้วนและสมบูรณ ์

 

“ตํารา” หมายความว่า    เอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่แล้วและไดใ้ช้ประกอบการสอนตาม 
หลักสตูรของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๑ ภาคการศกึษา  และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มอีงคป์ระกอบดังนี ้

คํานํา 
สารบัญ 
บทของเนือ้หา  สาระต้องมคีวามทันสมัยเมือ่พิจารณาถึงวันที่ผู้ขอแต่งตั้งย่ืน

เสนอขอ มีการอธิบายหรือการวิเคราะห์สังเคราะห์  และมกีารอ้างอิงแหล่งข้อมลูที่
ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ ์  

การสรุป 
เอกสารอ้างอิง และหรอืบรรณานุกรมท่ีเขียนตามระบบสากล 
ดัชนค้ีนคําหรอืขอ้ความ 

อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรอื 
หลักสตูรก็ได้  โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์  ความรู้ที่เกีย่วข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอด
วิชาในการเรียนการสอนในหลักสตูรระดับอดุมศึกษา   การอธิบายสาระมีความชดัเจน โดยอาจใชข้้อมูล  แผนภาพ  
ตัวอย่างหรอืกรณีศึกษาประกอบ จนผูอ้่านสามารถทําความเข้าใจในสาระสําคัญได้โดยเบ็ดเสร็จ 

 

“หนังสือ” หมายความว่า   เอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่แล้วที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ขอแต่งตั้ง 
ที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ และ/หรือผูอ้า่นทั่วไป  โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
หลักสตูร  หรอืต้องนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทั้งนี้ จะตอ้งเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้น
อย่างมีเอกภาพ  มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง  และให้ทศันะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคดิ และสร้าง
ความแข็งแกรง่ทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และหรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง   มีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบที่
มีองค์ประกอบ ดังนี ้

คํานํา 
สารบัญ 
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บทของเนือ้หา  สาระต้องมคีวามทันสมัยเมือ่พิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ ์ มกีาร
อธิบายหรือการวิเคราะห์ สังเคราะห์  และมกีารอ้างอิงแหล่งข้อมลูที่ทันสมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์   

การสรุป 
เอกสารอ้างอิง และหรอืบรรณานุกรมท่ีเขียนตามระบบสากล 
ดัชนค้ีนคําหรอืขอ้ความ 

 

“ผลงานวิจัย” หมายความว่า     ผลงานทางวิชาการที่ได้เผยแพร่แล้วและแสดงถึงการค้นคว้าที่ 
ถูกตอ้งตามจริยธรรมของการวิจัย และอย่างเป็นระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยอันเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และ
มีวัตถุประสงคท์ี่ชดัเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลู  คําตอบ  หรือขอ้สรุปรวมที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ
เอื้อตอ่การนําวิชาการนั้นไปประยุกต์  

ผลงานวิจัยตอ้งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรอืประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิการศึกษาใดใด   หมายความถึงห้ามผู้เสนอขอแต่งตั้ง นําผลงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาหรอืประกาศนียบัตรหรอืวุฒิการศึกษาใดใด มาเป็นผลงานวิจัยเพ่ือขอแต่งตัง้ตําแหน่งทางวิชาการ  เว้น
แตผู่้ขอแต่งตั้งจะได้ทําการศกึษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างตอ่เนือ่ง จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเห็นไดช้ัด และจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาเพิ่มเตมิจากเดิมเท่านัน้ 

กรณีอาจารย์ทีป่รึกษาเป็นผู้ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต  
เมื่อนิสตินําผลงานวิจัยนั้นไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว  อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนํา
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วนั้นมาเป็นผลงานวิจัย เพื่อเสนอขอแต่งตั้งได้     การคดิสดัส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน
นั้น ขึ้นอยูกั่บกติกาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือหากไมม่ีกตกิาดังกล่าวก็ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องตน้ก่อนเริ่ม
ดําเนินการวิจัยหรือทําวิทยานิพนธ์หรือทําดุษฎีนิพนธ์ 

ผลงานวิจัย อาจเป็นรายงานการวิจัยที่เป็นต้นฉบับ (original article) หรือ 
รายงานผู้ป่วย (case report) หรือมหสังเคราะห์ (meta analysis) เป็นตน้ แต่ไม่ใช่บทคัดย่อ (abstract) หรือ 
การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster presentation) หรือการเสนอรายงานการวิจัยตอ่ผู้ว่าจ้างให้ทําวิจัย ฯ 

 

“ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น” หมายความว่า  ผลงานทางวิชาการ อันเป็นสิง่ประดิษฐ์หรือ 
งานสร้างสรรค์  อาทิ การประดิษฐ์เคร่ืองทุน่แรง  ผลงานการสร้างสิ่งมีชวิีตพันธุ์ใหม่ วคัซีน  สิ่งกอ่สรา้ง  ผลงาน
ด้านศิลปะ สารานุกรม  ฯ  และให้หมายความรวมถึง งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่ไดรั้บอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์  ที่เป็นงานวรรณกรรม หรอืงานด้านปรัชญา หรอืประวัติศาสตร ์หรือวทิยาการสาขาอื่นทีม่ีความสําคัญ
และทรงคุณค่าในสาขาวิชานัน้ๆซึ่งเมือ่นํามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชดั เป็น
การแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรอืแปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง ก็ได ้   แต่มใิช่ เอกสารประกอบการสอน  เอกสารคํา
สอน  สือ่การสอน บทความทางวิชาการ   ตาํรา  หนังสือ  งานวิจัย   บทคัดย่อผลงานวิจัย  การเสนอรายงานใน
การประชมุทางวิชาการ ฯ  งานแปลหนังสือหรือตําราทั่วๆไป 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้  จะตอ้งประกอบด้วยบทวิเคราะห์สังเคราะห์ที ่
อธิบายและชีใ้ห้เห็นว่างานดังกล่าวทําให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ 
หรือกอ่ให้เกิดประโยชนต์อ่สาขาวิชาหนึ่งๆหรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร  ในแง่ใด   กรณีผลงานเป็นสิ่งประดิษฐ ์
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หรือผลงานที่มุง่ในเชิงปฏิบัติ  จะตอ้งผ่านการพิสูจน์ หรอืแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดใหค้รบถ้วนท่ีแสดงถึง
คุณค่าของผลงานนั้นด้วย 
 

“ผลงานวิชาการรับใช้สังคม”    หมายความว่า ผลงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สังคมหรือทอ้งถิ่น ที่เกิดขึ้นโดย
ใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึง่สาขาวิชา และปรากฏผลทีส่ามารถประเมนิได้เป็นรูปธรรมโดย
ประจักษต์อ่สาธารณะ       ผลงานที่เป็นประโยชนต์อ่สังคมนี้ตอ้งเป็นผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้น
ทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน  วิถีชวิีต  ศิลปะวัฒนธรรม  สิ่งแวดลอ้ม  อาชีพ   เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง  คุณภาพชีวิต  หรอืสขุภาพ หรือเปน็ผลงานที่นําไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาในรปูแบบอื่นทีส่ามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใชแ้ก้ปัญหาหรอืพัฒนาสังคม และกอ่ให้เกดิ
ประโยชนอ์ย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของ
ชุมชน    ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหากําไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ    จัดทําเป็นเอกสาร โดย
มีคําอธิบาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทําให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชนต์อ่
สังคม มีความเปลี่ยนแปลงทีด่ีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสรมิสร้างความรู้หรือกอ่ให้เกิดประโยชน์
ตอ่สาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอ้ย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นตอ่ไปนี ้

สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
การมีส่วนร่วมและการยอมรบัของสังคมเป้าหมาย 
กระบวนการทีทํ่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทีด่ีขึ้น 
ความรู้หรือความเชี่ยวชาญท่ีใชใ้นการทําใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
การคาดการณส์ิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
แนวทางการตดิตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น 
รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวิดีทัศน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได ้

 

“ผลงานทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพเดียวกันสําหรับการขอแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก”   
หมายความว่า  ผลงานการใหบ้ริการในการตรวจวินิจฉัยโรค บําบัดโรค และรักษาผู้ป่วย ตามวิธีการและระบบการตรวจ
วินิจฉัยโรค บําบัดโรค และรักษาผู้ป่วย  ที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ  อาจนําเสนอในรปูแบบ 

บทความทางวิชาการ   
ตํารา  
หนังสือ  
ผลงานวิจัย  
สิ่งประดิษฐ ์ 
งานสร้างสรรค์ 
ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 
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“การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ”  หมายความว่า  การนําโครงงานวิจัย   ผลงานวิจัย  บทความทาง
วิชาการ  ตํารา  หนังสอื  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ของผูอ้ื่นมาอา้งว่าเป็นผลงานของตนเอง  หรือการ
ลอกเลียน  การคัดลอก  โครงงานวิจัย   ผลงานวิจัย  บทความทางวิชาการ  ตํารา  หนังสือ  ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น  ของผูอ้ื่นแมแ้ตบ่างส่วน มาเป็นผลงานของตนเองโดยมิได้รบัอนุญาตจากเจ้าของผลงานนั้นหรือมิได้มี
การอ้างอิงตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมนักวิจัย    และให้หมายความรวมถึงการกระทําใดใดอนัเป็นการ
ละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่นอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด   
 

ข้อ ๒  ลักษณะการมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  
๒.๑  ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอแต่งตั้งตอ้งเป็นเจ้าของและเป็น

ผู้ดําเนินการเอง 
๒.๒  ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอแต่งตัง้ มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ผู้ขอแตง่ตั้งจะต้องมสีว่นร่วมไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าสิบ และต้องเป็นผูด้ําเนินการหลกัในเรื่องนั้น 
๒.๓  สําหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย  ผู้ขอแต่งตั้ง ตอ้งมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ หรอืผู้ขอ

แต่งตั้งตอ้งเป็นผู้ดําเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น และตอ้งมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคลอ้ง
กัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้สิบของผลงานวิจัยเรื่องหนึ่ง 

๒.๔  ในกรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ(Research Program) ผู้ขอแต่งตั้งจะตอ้งเป็นผู้ดําเนินการในบาง 
โครงการ(ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย หนึ่งเรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าสิบ 

๒.๕  ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดตอ่เนื่องกัน  ผูข้อแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักและม ี
ปริมาณผลงานรวมแล้วไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้สิบ 

        ผู้ดําเนนิการวิจัยหลัก  หมายความว่า  บุคคลผู้มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการ
ออกแบบการวจัิย (research design) การวิเคราะห์ขอ้มลู (data analysis) และการสรุปผลการวิจัยและให้
ข้อเสนอแนะ (research summary and recommendation) 

๒.๖  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ   หากมีการเสนอผลงาน
ทางวิชาการที่มีผู้ร่วมงานหลายคน  จะตอ้งให้ผู้ร่วมงานทกุคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่อง
นั้น ร้อยละเท่าใด  รวมทั้งระบุบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้น 

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ขอแต่งตั้งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการกระทํา
ของผู้นั้นเข้าขา่ยผิดจริยธรรม ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และมหาวิทยาลัย
สามารถสอบขอ้เท็จจริงและดําเนินการทางวินัยต่อไปได ้

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแตล่ะชิ้น  เมือ่ได้ลงนามรับรองแล้ว จะเปลีย่นแปลงมิได ้
๒.๗  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบังคับนีกํ้าหนด  โดยมชีื่อผู้ใดระบุเปน็

เจ้าของผลงาน  ผูม้ีชือ่ทีร่ะบทุุกรายย่อมมีสว่นร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรอืนอ้ยขึ้นอยู่กับขอ้ตกลง
ระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ  อันรวมถึงผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพร่ในรูปของผลงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสติเพื่อรับปริญญาหรอืประกาศนียบัตรใดใดในกรณทีีผู่้ขอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
หรืออาจารย์ทีป่รึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดษุฎีนิพนธ์นั้น   ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่า ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
ที่ปรึกษาเป็นผูริ้เร่ิม  กํากับดแูล  และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยนั้น 
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๒.๘  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใชส้ังคม   ในกรณผีลงานวิชาการรับใชส้ังคมซึ่งมีการ
ดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการหลายสาขาวิชา ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องเป็นผูด้าํเนินการ
หลักในสาขาวิชาท่ีเสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอนการทํางานอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ 

ก. การวิเคราะห์สถานการณก่์อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิน้งานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
ค. การประเมนิผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรอืปรับปรุง 

ให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงานทุกคน 
และบทบาทหน้าที่หลักของผูข้อกําหนดตําแหน่ง โดยใหผู้้รว่มงานทุกคนลงนามรับรอง ทั้งนี้ อาจไมต่อ้งระบ ุ
สัดส่วนการมีสว่นร่วมเป็นร้อยละก็ได ้

 

ข้อ ๓  ระดับและเกณฑคุ์ณภาพของผลงานทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ 

ด ี เป็นงานเขียนที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถกูตอ้งสมบูรณแ์ละทันสมัย  มีแนวคิดและ 
การนําเสนอท่ีชัดเจน เป็นประโยชนต์อ่วงวิชาการ  และได้เผยแพรต่ามเกณฑ์แล้ว 

ดีมาก   เกณฑเ์ดียวกับ ระดับดี  แต่มีคุณภาพเพิ่มเติมอีกดงันี้ 
 มีการวิเคราะหแ์ละเสนอความรู้หรอืวิธีการที่ทันสมัยตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เป็นประโยชนต์อ่วงวิชาการ   สามารถนําไปอ้างอิงหรอืนาํไปปฏิบัติได้ 
ดีเด่น     เกณฑ์เดียวกับ ระดับดมีาก  แตม่ีคุณภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ 

(๑) มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ร้างองค์
ความรู้ใหมใ่นเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง 

(๒) มีการกระตุ้นให้เกิดความคดิและค้นคว้าตอ่เนื่อง เป็นที่เชือ่ถอืและยอมรบัในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้งในระดับชาติและหรอืนานาชาต ิ

ไม่อยูใ่นเกณฑ ์ มีคุณภาพต่ํากว่าระดับด ี
 
ตํารา  

ด ี เป็นตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอ้ง สมบูรณ์ และทันสมัย  มแีนวคิดและ 
การนําเสนอท่ีชัดเจน เป็นประโยชนต์อ่การเรียนการสอนในระดับอดุมศึกษา  และได้เผยแพรต่ามเกณฑ์แล้ว 

  ดีมาก เกณฑ์เดียวกับระดับด ี และมคุีณภาพเพิ่มเติมอีก ดังนี ้
๑. มีการวิเคราะห ์และเสนอความรู้หรอืวิธีการที่ทันตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการและเปน็

ประโยชนต์อ่วงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขยีนที่เป็นการแสดงให้

เห็นถึงความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่การเรยีนการสอน 
๓. สามารถนําไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได ้
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ดีเด่น เกณฑ์เดียวกับระดับดมีาก และมีคุณภาพเพ่ิมเติมอีก ดังนี้ 
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่

ในเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคดิและการค้นคว้าต่อเนือ่ง 
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้งในระดับชาติและหรอืนานาชาต ิ
ไม่อยูใ่นเกณฑ ์ มีคุณภาพต่ํากว่าระดับด ี

    
หนังสือ  

ด ี เป็นหนังสือที่มเีนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย  มแีนวคิด 
และการนําเสนอทีช่ดัเจน เป็นประโยชนต์อ่วงวิชาการ  และได้เผยแพร่ตามเกณฑแ์ล้ว 

  ดีมาก เกณฑ์เดียวกับระดับด ีและมคุีณภาพเพ่ิมเติมอีก ดังนี ้
๑. มีการวิเคราะห ์และเสนอความรู้หรอืวิธีการที่ทันตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการและเปน็

ประโยชนต์อ่วงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขยีนที่เป็นการแสดงให้

เห็นถึงความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 
๓. สามารถนําไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได ้
ดีเด่น เกณฑ์เดียวกับระดับดมีาก และมีคุณภาพเพ่ิมเติมอีก ดังนี้ 
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่

ในเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคดิและการค้นคว้าต่อเนือ่ง 
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้งในระดับชาติและหรอืนานาชาต ิ
ไม่อยูใ่นเกณฑ ์ มีคุณภาพต่ํากว่าระดับด ี

 
ผลงานวิจัย 

  ดี          เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกตอ้งเหมาะสมทั้งในจริยธรรมของการ 
วิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนําไปประยุกต์ได ้  และได้
เผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว 

  ดีมาก เกณฑ์เดียวกับระดับด ีและมคุีณภาพเพ่ิมเติมอีก ดังนี ้
๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่มีผู้เคยศึกษาแล้ว 
๒. เป็นประโยชนด์้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนาํไปประยุกต์ไดอ้ย่างแพร่หลาย 
ดีเด่น เกณฑ์เดียวกับระดับดมีาก และมีคุณภาพเพ่ิมเติมอีก ดังนี้ 
๑. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่าย่ิงและสร้างองคค์วามรู้ใหมใ่นเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง ก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับสูง 
๒. เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกีย่วข้องในระดบัชาติและหรอืระดับนานาชาต ิ
ไม่อยูใ่นเกณฑ ์ มีคุณภาพต่ํากว่าระดับด ี
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ด ี เป็นผลงานใหม่ หรอืเป็นการนําสิ่งที่มีอยูแ่ลว้มาประยุกตด์ว้ยวิธีการใหม่ๆ และ 

ผลงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่ง  และได้เผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว 
  ดีมาก เกณฑ์เดียวกับระดับด ีและมคุีณภาพเพ่ิมเติมอีก ดังนี ้

๑. ได้รับการรับรองจากองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่ขอแต่งตั้ง 
๒. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ซึ่งตอ้งเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิานั้นๆ 
ดีเด่น  เกณฑ์เดียวกับระดับดมีาก และตอ้งเป็นทีย่อมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการและหรอื 

วงวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดบัชาติและหรอืระดับนานาชาต ิ
ไม่อยูใ่นเกณฑ ์   มีคุณภาพต่าํกว่าระดับด ี

 
งานแปลวรรณกรรม ปรชัญา ประวัติศาสตร ์หรือวทิยาการสาขาอื่น 

  ด ี เป็นงานแปลท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ 
หรือวัฒนธรรมต้นกําเนิด   และบ่งชีค้วามสามารถในการสือ่ความหมายไดอ้ย่างดี  มีการศึกษา วิเคราะห์  
สังเคราะห์ และตีความ ทั้งตวับทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทยีบได้กับงานวิจัย    มีการให้
อรรถาธิบายเชงิวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและจลุภาค  และได้เผยแพรต่าม
เกณฑ์แล้ว 

ดีมาก เป็นงานแปลท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ 
หรือวัฒนธรรมต้นกําเนิด และบ่งชี้ความสามารถในการสือ่ความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษา วิเคราะห์  
สังเคราะห์ และตีความ ทั้งตวับทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลกึซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย
ของผู้สันทดักรณี มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค 

ดีเด่น ให้ขอ้สรุปในดา้นของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และ
มีคุณภาพเพิ่มเติมอีก ดังนี ้

๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นฉบับท่ีมีความสําคัญในระดับที่มผีลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 
๒. เป็นงานแปลที่อยู่ในระดับที่พงึยึดถือเป็นแบบฉบับได ้
๓. มีการให้ขอ้สรปุในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลกัษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ 
ไม่อยูใ่นเกณฑ ์   มีคุณภาพต่าํกว่าระดับด ี

  
ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 

แนวทางการรับรองการใช้ประโยชนต์อ่สังคม 
ให้มีการรับรองการใช้ประโยชน์ตอ่สังคมของผลงานวิชาการรับใชส้ังคม โดยวิธีการ 

อย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 
๑. ให้มหาวิทยาลัยหรือคณะ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่รับรองการใช้

ประโยชนต์อ่สงัคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น  หรือ 
๒. ผู้เสนอขอแต่งตั้งแสดงหลกัฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ตอ่สังคมของ

ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 



-๘- 
 

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใชแ้นวทางในการประเมินดังตอ่ไปนี ้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือ

สารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ แล้ว อาจ 

ประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะ
ตรวจสอบด้วยตนเองหรอืแตง่ตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได ้ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วม
และการยอมรบัของสังคมเปา้หมาย 

เกณฑ์ 
ด ี      มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชดัเจน มีการระบุปัญหาหรอืความต้องการ

โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ หรือทําความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่
ประจักษ ์หรือก่อให้เกดิการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น 

ดีมาก    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับด ีและตอ้งสามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไข
ปัญหาหรือทําความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ 
หรือกอ่ให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอื่นได ้หรือกอ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับ
จังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเด่น    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดมีาก และตอ้งส่งผลกระทบตอ่สังคมหรือแวดวง
วิชาการอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรอืระดับนานาชาต ิหรือได้รับรางวัลจาก
องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO  WHO  UNICEF 

ไม่อยู่ในเกณฑ ์  มีคุณภาพต่าํกว่าระดับด ี
 
ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอแต่งตั้งตําแหนง่ทางวิชาการทุกตําแหน่ง ยกเว้น 

ตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ตอ้งเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณใีดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี
ตามความเหมาะสมของแตล่ะสาขาวิชาดังน้ี 

(๑)  สอดคลอ้งกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่  เพือ่กอ่ให้เกิดประโยชนแ์ละการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

(๒)  เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
(๓)  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(๔)  พัฒนาและส่งเสรมิชมุชนหรือสังคมใหม้ีความเข้มแขง็ 
(๕)  ก่อให้เกดิประโยชนต์อ่วงวิชาการ  

 
 
 



-๙- 
 

ผลงานทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพเดียวกันสําหรับการขอแต่งตั้งตําแหน่ง 
ศาสตราจารยค์ลินิก    

ด ี มีความถูกตอ้ง ทันสมัย  และได้เผยแพรต่ามเกณฑ์แล้ว 
ดีมาก ตามเกณฑ์ระดบัดี และเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชาชีพเดียวกัน  

  ดีเด่น ตามเกณฑ์ระดบัดีมากและไดร้ับการอ้างอิงจากสาขาวิชาชพีเดียวกัน 
ไม่อยูใ่นเกณฑ ์    มคุีณภาพต่ํากว่าระดับด ี

 
ข้อ ๔  ลักษณะการเผยแพร่ 

บทความทางวิชาการ 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้

๑. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ  ทั้งนี้วารสารทาง 
วิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์ที่มีกําหนดการเผยแพรอ่ย่างแน่นอนชดัเจน 

๒. เผยแพร่ในหนงัสือรวมบทความในรูปแบบอืน่ที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว 

๓. เผยแพร่ในหนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ 
ประชมุทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิที่มกีารบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคณุภาพของ
บทความต่างๆ ที่นําเสนอน้ันแล้ว 

เมื่อได้เผยแพรแ่ละไดม้ีการพิจารณาประเมนิคุณภาพในการขอแต่งตั้งแล้ว  การนํา  
“บทความทางวิชาการ” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเตมิส่วนใดส่วนหนึง่ เพ่ือนํามาขอให้พิจารณาแตง่ตั้งและใหม้ี
การประเมินคณุภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทาํมิได ้

 
ตํารา 

(๑) การเผยแพร่ดว้ยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือสํานักพิมพ์ (publishing 
house) หรอื โดยการถ่ายสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรอืทําในรูปแบบอื่นๆ 

(๒) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
การเผยแพร่ดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา 

ต่างๆในหลักสตูรเท่านั้น   จํานวนพิมพ์เป็นดัชนหีน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้  แตอ่าจใชด้ัชนอีื่น
วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกนั 

ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย  หรอื  
คณะ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  และตอ้งใชใ้นการเรียนการสอนในหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยมาแลว้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งภาคการศึกษาก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง  

เมื่อได้มีการพิจารณาประเมนิคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว้  การนํา “ตํารา” นั้นไปแก้ไข 
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนือ้หาใน “ตํารา” เพ่ือนํามาขอแต่งตั้งและให้มีการประเมินคณุภาพ “ตํารา” นัน้อีกคร้ังหนึ่ง 
อาจกระทําได ้แต่จะตอ้งมีการเผยแพร่ “ตํารา” น้ันใหม่อกีครั้งหนึ่ง 
 

  



-๑๐- 
 

หนังสือ 
(๑) การเผยแพร่ดว้ยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือสํานักพิมพ์ (publishing house) 
(๒) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย  หรอื  

คณะ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  และเผยแพร่มาแล้วไมน่้อยกว่าสี่เดอืน  
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมนิคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว  การนํา “หนังสือ” น้ันไปแก้ไข 

ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนือ้หาใน “หนังสอื” เพ่ือนํามาขอแตง่ตั้งและใหม้ีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้ง
หนึ่ง อาจกระทําได้ แตจ่ะตอ้งมีการเผยแพร่ “หนังสอื” นั้นใหมอ่ีกคร้ังหนึ่ง 

 
ผลงานวิจัย 

  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
๒. ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการตรวจสอบคุณภาพ  

(peer review) 
๓. นําเสนอเป็นบทความวิจัยตอ่ที่ประชุมทางวิชาการซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ  

ได้มีการบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในรูปหนังสอืประมวลผลการประชมุทางวิชาการ (Proceedings) 
ของการประชมุทางวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ   

๔. ในกรณีที่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอยีดความยาวตอ้งแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ 
ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังสถาบันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและตา่งประเทศอย่างกว้างขวาง 

เมื่อได้เผยแพรแ่ละไดม้ีการพิจารณาประเมนิคุณภาพแล้ว  การนํา “งานวิจัย”นั้นมาแก้ไข 
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือนํามาเสนอขอแต่งตั้ง และใหม้ีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีก
ครั้งหนึ่ง  จะกระทํามิได ้

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(๑) การเผยแพร่ดว้ยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือสํานักพิมพ์ (publishing house) 
หรือ โดยการถา่ยสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรอืทําในรูปแบบอื่นๆ 

(๒) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
(๓) การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ  การจดัแสดง  หรอืโดยมีการนําไปใชห้รือประยุกต ์

อย่างแพร่หลาย 
การเผยแพร่ดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา 

ต่างๆในหลักสตูรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย  หรอื  

คณะ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  และตอ้งเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า สี่เดอืน ก่อนนํามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั้ง  

 



-๑๑- 
 

งานแปลวรรณกรรมฯ 
(๑) การเผยแพร่ดว้ยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือสํานักพิมพ์ (publishing house) 
(๒) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
การเผยแพร่ดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา 

ต่างๆในหลักสตูรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  จํานวนพิมพ์เป็นดัชนหีนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้  
แตอ่าจใชด้ัชนอีื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

ทั้งนี้ต้องไดร้ับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย  หรอื  
คณะ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  และตอ้งเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า สี่เดอืน ก่อนนํามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั้ง  

เมื่อได้มีการพิจารณาประเมนิคุณภาพของ “งานแปลวรรณกรรมฯ” ไปแล้ว  การนํา “งานแปล
วรรณกรรมฯ” นั้นไปแก้ไข ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนือ้หาใน “งานแปลวรรณกรรมฯ” เพือ่นํามาขอแต่งตั้งและให้มี
การประเมินคณุภาพ “งานแปลวรรณกรรมฯ” นั้นอีกครั้งหน่ึง อาจกระทําได้ แตจ่ะตอ้งมีการเผยแพร่ “งานแปล
วรรณกรรมฯ” นั้นใหมอ่ีกคร้ังหนึ่ง 

 
ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม   ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เย่ียม

ชมพื้นทีแ่ละจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้อง 
กับผลงาน โดยการเผยแพร่นัน้จะต้องมกีารบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อกัษรที่สามารถใชอ้้างอิง หรือ
ศึกษาค้นคว้าตอ่ไปได ้
  



-๑๒- 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทําหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ (ม.บ.ว. ๑๔-๕๖ ) 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและคณุธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ของ ............... (ชื่อ นามสกลุ ผู้ขอแต่งตั้ง)  .......................................................................................................  
สังกัด (สํานักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา/ฯ) ............................................................................ (คณะ/วิทยาลัย/ฯ) 
.................................................................................................................. (มหาวิทยาลัยบูรพา/กรม) ................. 
เพ่ือขอพจิารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ............................................................................................................ 
สาขาวิชา ............................................................................................................................................................  
โดยวิธี ................................................................................................................................................................  
ตามคําสั่งแต่งตั้งฯ ลงวันที่ ......... เดือน ................................................... พ.ศ. .................. 

 ในการประชมุครั้งที ่......... / ...................... มีมติดังนี ้
 มีมติเป็นเอกฉันท์โดยมิได้มีการประชุม (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผูช้่วยศาสตราจารย์

พิเศษ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจยั/ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา/รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ/
รองศาสตราจารย์วิจัย/รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา/ศาสตราจารย์คลินิก) ดังนี ้
 
ผลงานทางวิชาการ 

(๑) ผลงานวิจัย  จํานวนที่เสนอทัง้หมด........... เรื่อง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม    ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่    เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ    ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม      ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 



-๑๓- 
 

การเผยแพร ่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม        ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่       เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 

(๒) ตํารา   จํานวนที่เสนอทั้งหมด........... เรื่อง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม    ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่       เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม    ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ    ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม    ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ    ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 



-๑๔- 
 

(๓) หนังสือ  จํานวนที่เสนอทั้งหมด........... เร่ือง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม    ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม    ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ    ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม    ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ    ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 

(๔) บทความทางวิชาการ จํานวนที่เสนอทั้งหมด........... เร่ือง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  



-๑๕- 
 

ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม    ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ    ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม    ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ    ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม    ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ    ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 

(๕) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรอืงานแปลวรรณกรรมฯ  จํานวนที่เสนอทั้งหมด........... เรื่อง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท์ี่กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์/เจ้าของผลงาน ......................................................................................................... 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม    ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ    ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์/เจ้าของผลงาน ......................................................................................................... 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม    ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 



-๑๖- 
 

การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ ............................................................................. 
ชื่อผู้นิพนธ์/เจ้าของผลงาน ......................................................................................................... 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม     ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่      เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 

(๖) ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม  จํานวนที่เสนอทั้งหมด........... เรื่อง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท์ี่กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อเจ้าของผลงาน........................................................................................................................ 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม       ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อเจ้าของผลงาน ......................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม       ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อเจ้าของผลงาน ......................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 



-๑๗- 
 

ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 

(๗) ผลงานทางวิชาการอันแสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ(สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์
คลินิก) จํานวนที่เสนอทั้งหมด........... เรื่อง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

(๘) ผลงานทางวิชาการ(ยกเว้นตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก) มีทิศทางการศกึษาหรือวิจัยตามกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของสาขาวิชาดังนี ้

(๑) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรพัยากรของแตล่ะพ้ืนที ่ เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์และ
การพัฒนาประเทศในด้านตา่งๆ                       ใช ่  ไมใ่ช ่

(๒) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก         ใช่   ไมใ่ช ่
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ             ใช่   ไมใ่ช ่
(๔) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรอืสังคมให้มีความเข้มแข็ง      ใช่   ไมใ่ช ่
(๕) ก่อให้เกดิประโยชน์ตอ่วงวิชาการ                       ใช่   ไมใ่ช ่
 

ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพทีแ่สดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาทีข่อแต่งตั้ง (ประกอบด้วย: 
ผลงานมเีนื้อหาเกี่ยวกบัเรื่องอะไร   ผลทีไ่ด้รับ การนําไปใช้ประโยชน ์และแสดงใหเ้ห็นถงึความเชีย่วชาญ
อย่างไร) 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 ไม่พบว่ามีการกระทําผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเอกสารที่นําเสนอ แต่จะถอืว่ามี
การกระทําผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหากมีการตรวจพบหลักฐานภายหลังว่ามีการกระทําผิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  มีการกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ ......................................................  
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................. 
 
คณะกรรมการมีมตดิังนี ้

 สมควรแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามที่เสนอขอแต่งตั้ง 
 ไม่สมควรแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการตามที่เสนอขอแต่งตั้ง  เพราะ 

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

.............................................................................................................................................................................  
 
    ลงนาม ...........................................................................................................  
          (...................................................................................) 
                        ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ลงนาม ...........................................................................................................  
          (...................................................................................) 

                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



-๑๙- 
 

ลงนาม ...........................................................................................................  
          (...................................................................................) 

                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ลงนาม ...........................................................................................................  

          (...................................................................................) 
                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ลงนาม ...........................................................................................................  

          (...................................................................................) 
                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ลงนาม ...........................................................................................................  

          (...................................................................................) 
                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

    วันท่ี ......... เดือน ....................................................... พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



-๒๐- 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ (ม.บ.ว. ๑๕-๕๖) 
 

ข้าพเจ้า ........................................................................................................ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของ ............... (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)  
.......................................................................................................  
สังกัด ................................................................................................................................................................ 
เพ่ือขอพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ............................................................................................................ 
สาขาวิชา ............................................................................................................................................................  
โดยวิธี ................................................................................................................................................................  
ตามคําสั่งแต่งตั้งฯ ลงวันที่ ......... เดือน ................................................... พ.ศ. .................. 
มีความเห็นดังนี้ 
ผลงานทางวิชาการ 

(๑) ผลงานวิจัย  จํานวนที่เสนอทัง้หมด........... เรื่อง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกาํหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  



-๒๑- 
 

ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 

(๒) ตํารา   จํานวนที่เสนอทั้งหมด........... เรื่อง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 

(๓) หนังสือ  จํานวนที่เสนอทั้งหมด........... เร่ือง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 



-๒๒- 
 

คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 

(๔) บทความทางวิชาการ จํานวนที่เสนอทั้งหมด........... เร่ือง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์



-๒๓- 
 

ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 

(๕) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรอืงานแปลวรรณกรรมฯ  จํานวนที่เสนอทั้งหมด........... เรื่อง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์/เจ้าของผลงาน ......................................................................................................... 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์/เจ้าของผลงาน ......................................................................................................... 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ ............................................................................. 



-๒๔- 
 

ชื่อผู้นิพนธ์/เจ้าของผลงาน ......................................................................................................... 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 

(๖) ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม  จํานวนที่เสนอทั้งหมด........... เรื่อง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 
ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อเจ้าของผลงาน........................................................................................................................ 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อเจ้าของผลงาน ......................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อเจ้าของผลงาน ......................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกต้อง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ระดับคุณภาพ     ไม่อยู่ในเกณฑ์   ด ี      ดีมาก        ดีเด่น 
 

(๗) ผลงานทางวิชาการอันแสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ(สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์
คลินิก) จํานวนที่เสนอทั้งหมด........... เรื่อง 
ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เรื่อง 



-๒๕- 
 

ไม่ถูกตอ้งตามคํานิยาม จํานวน ........... เร่ือง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน ............ เรื่อง 
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน........... เรื่อง 
การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กําหนด  จํานวน ........... เร่ือง 
การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน ........... เรื่อง 
ดังนี้ 
เร่ืองที่ ๑ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๒ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
เร่ืองที่ ๓ ชื่อเรือ่ง .......................................................................................................................  
ชื่อผู้นิพนธ์ .................................................................................................................................  
ถูกตอ้งตามคํานิยาม         ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
ลักษณะการเผยแพร่ ............................................................................................................ 
การเผยแพร่     เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับคุณภาพ     ไมอ่ยู่ในเกณฑ์   ดี       ดมีาก        ดีเด่น 
 

(๘) ผลงานทางวิชาการ(ยกเว้นตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก) มีทิศทางการศกึษาหรือวิจัยตามกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของสาขาวิชาดังนี ้

(๑) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรพัยากรของแตล่ะพ้ืนที ่ เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์และ
การพัฒนาประเทศในด้านตา่งๆ                            ใช่   ไม่ใช ่

(๒) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก        ใช่   ไม่ใช ่
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ            ใช่   ไม่ใช ่
(๔) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรอืสังคมให้มีความเข้มแข็ง     ใช่   ไม่ใช ่
(๕) ก่อให้เกดิประโยชน์ตอ่วงวิชาการ                      ใช่   ไม่ใช ่
 

 



-๒๖- 
 

ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพทีแ่สดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาทีข่อแต่งตั้ง (ประกอบด้วย: 
ผลงานมเีนื้อหาเกี่ยวกบัเรื่องอะไร   ผลทีไ่ด้รับ การนําไปใช้ประโยชน ์และแสดงใหเ้ห็นถงึความเชีย่วชาญ
อย่างไร) 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 ไม่พบว่ามีการกระทําผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเอกสารที่นําเสนอ แต่จะถอืว่ามี
การกระทําผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหากมีการตรวจพบหลักฐานภายหลังว่ามีการกระทําผิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  มีการกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ ......................................................  
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................. 
 

 สมควรแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามที่เสนอขอแต่งตั้ง 
 ไม่สมควรแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งตามทีเ่สนอขอแต่งตัง้  เพราะ ..................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................  
 
 
    ลงนาม ...........................................................................................................  
         (...................................................................................) 
                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    วันท่ี ......... เดือน ....................................................... พ.ศ. ................ 


