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แบบค ำขอรบักำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรทัว่ไป    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงำนทำงวิชำกำร 
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-------------------------------- 

 
๑.  ประวตัสิ่วนตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ ..................... 
     ๑.๒ อำย ุ.......... ปี 
     ๑.๓ กำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสำขำวชิำ โดยเรยีงจำกคุณวุฒสิูงสุด
ตำมล ำดบั และกรณสี ำเรจ็กำรศกึษำจำกต่ำงประเทศหรอืหลกัสตูรนำนำชำตใิหร้ะบุเป็นภำษำองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถำนศกึษำและประเทศ 
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         (ในกรณีทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำโทและปรญิญำเอกและปรญิญำบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรือ่ง
วทิยำนิพนธแ์ละงำนวจิยัทีท่ ำเป็นส่วนของกำรศกึษำเพื่อรบัปรญิญำหรอืประกำศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
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๒. ประวตักิำรรบัรำชกำร/กำรปฏบิตังิำน 
     ๒.๑ ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง.................................... รบัเงนิเดอืน.........................บำท 
  ……(ในกรณทีีเ่คยบรรจเุขำ้รบัรำชกำรในต ำแหน่งอื่น หรอืเคยด ำรงต ำแหน่งอำจำรยป์ระจ ำ/
อำจำรยพ์เิศษในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต ำแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ำรงต ำแหน่งนัน้ดว้ย)……………..  
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์...............เมือ่วนัที.่.........เดอืน...............พ.ศ. .............. 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ)  

ในสำขำวชิำ................... เมื่อวนัที.่..........เดอืน....................พ.ศ. ................. 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ)  

ในสำขำวชิำ...... ........... เมื่อวนัที.่..........เดอืน....................พ.ศ. .................. 

           อำยรุำชกำร ...... ปี ........ เดอืน  

     ๒.๕ ต ำแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ ………….…. 
 ๒.๕.๒ ………….…. 
 ๒.๕.๓ ………….…. 

๒.๖ กำรไดร้บัเชญิเป็นวทิยำกรในทีป่ระชุมวชิำกำรระดบันำนำชำต ิและกำรไดร้บักำรยกยอ่ง 
ระดบันำนำชำต ิอื่นๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ ………….…. 
 ๒.๖.๒ ………….…. 

๒.๖.๓ ………….…. 

๓. ภำระงำนยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภำระงำนทีท่ ำโดยควำมเหน็ชอบจำกเจำ้สงักดั) 
    ๓.๑ งำนสอน (โปรดระบุระดบัว่ำปรญิญำตร ีหรอืบณัฑติศกึษำ) 
 ระดบั  รำยวชิำทีส่อน  ช.ม./สปัดำห ์  เปิดสอนภำค/ปีกำรศกึษำ 
          ............  ………………  …………….  ………………………….. 

............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
     ๓.๒ งำนวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐำนะหวัหน้ำโครงกำร (Principal investigator)  และ
แหล่งทุน ในระหว่ำงปีทีท่ ำกำรวจิยั และระยะเวลำทีใ่ชใ้นแต่ละโครงกำร) 

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

.......................................................................................................................................... 
 
     ๓.๓ งำนบรกิำรทำงวชิำกำร (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิำณเวลำทีใ่ชต่้อสปัดำห)์ 

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

........................................................................    ....................... 
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     ๓.๔ งำนบรหิำร (โปรดระบุงำนบรหิำรทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิำณเวลำทีใ่ชต่้อสปัดำห)์ 
........................................................................    ....................... 
........................................................................    ....................... 

 
     ๓.๕ งำนอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงำน และปรมิำณเวลำทีใ่ชต่้อสปัดำห)์ 

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

........................................................................    ....................... 
 
๔. ผลงำนทำงวชิำกำร 

     ๔.๑ ผลงำนทำงวชิำกำรทีเ่สนอเพื่อประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
 ๔.๑.๑  งำนวจิยั (เขยีนกำรเผยแพรต่ำมระบบ American Psychological Association (APA)) 
          ๔.๑.๑.๑  …............................................................................................................ 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม ่ 

 ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

          ๔.๑.๑.๒  …............................................................................................................ 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
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          ๔.๑.๑.๓  …............................................................................................................ 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 

 ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 
 ๔.๑.๒  ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น (ผลงำนวชิำกำรเพื่ออุตสำหกรรม/ ผลงำนวชิำกำร 
เพื่อพฒันำกำรเรยีนกำรสอนและกำรเรยีนรู/้ ผลงำนวชิำกำรเพื่อพฒันำนโยบำยสำธำรณะ/ กรณศีกึษำ 
(case study)/ งำนแปล/ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวชิำกำรในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟตแ์วร/์ ผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงำนนวตักรรม) 
  ๔.๑.๒.๑ …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 

 ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

  ๔.๑.๒.๒  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  



๕ 

     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

  ๔.๑.๒.๓  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 

 ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

๔.๑.๓ ต ำรำ หนงัสอื  หรอืบทควำมทำงวชิำกำร (เขยีนกำรเผยแพรต่ำมระบบ American 
Psychological Association (APA)) 

  ๔.๑.๓.๑  …............................................................................................................ 
 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

  ๔.๑.๓.๒  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 



๖ 

 

  ๔.๑.๓.๓  …............................................................................................................ 

 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

 ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตำมหลกัของกำรเขยีนเอกสำรอำ้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวำรสำร 
ทำงวชิำกำรใหร้ะบุว่ำอยูใ่นฐำนขอ้มลูใดตำมประกำศ ก.พ.อ.   โดยระบบุทบำทหน้ำทีข่องผลงำนแต่ละประเภท 
ตำมลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำรตำมเอกสำรแนบทำ้ยประกำศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ
จ ำนวนครัง้ทีถู่กอำ้งองิ (citation) และ Journal impact factor 

 ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลำยคน จะตอ้งระบุบทบำทหน้ำทีข่องผูร้ว่มงำนทุกคนว่ำท ำในส่วนไหน
อย่ำงไร และลงนำมรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

     ๔.๒ ผลงำนทำงวชิำกำรทีเ่สนอเพื่อประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  
 ๔.๒.๑ งำนวจิยั (เขยีนกำรเผยแพรต่ำมระบบ American Psychological Association (APA)) 

  ๔.๒.๑.๑  …............................................................................................................ 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

 



๗ 

 

  ๔.๒.๑.๒  …............................................................................................................ 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

  ๔.๒.๑.๓  …............................................................................................................ 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

 ๔.๒.๒ ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น (ผลงำนวชิำกำรเพื่ออุตสำหกรรม/ ผลงำนวชิำกำร 
เพื่อพฒันำกำรเรยีนกำรสอนและกำรเรยีนรู/้ ผลงำนวชิำกำรเพื่อพฒันำนโยบำยสำธำรณะ/ กรณศีกึษำ 
(case study)/ งำนแปล/ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวชิำกำรในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟตแ์วร/์ ผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงำนนวตักรรม) 

  ๔.๒.๒.๑  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   



๘ 

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

  ๔.๒.๒.๒  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 
 

  ๔.๒.๒.๓  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

 ๔.๒.๓  ต ำรำหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๓.๑  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/
หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   



๙ 

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 
  ๔.๒.๓.๒  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/
หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 
  ๔.๒.๓.๓  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/
หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

 ๔.๒.๔  เอกสำรหลกัฐำนส ำหรบักำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรตำมวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๔.๑ งำนวจิยั 
     ๑) งำนวจิยั เรือ่ง…............................................................................. 
         ๑.๑) กำรเผยแพรใ่นวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบำทหน้ำที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)                        



๑๐ 

     ๒) งำนวจิยั เรือ่ง…............................................................................ 
         ๒.๑) กำรเผยแพรใ่นวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบำทหน้ำที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)                        

     ๓) งำนวจิยั เรือ่ง…............................................................................ 
         ๓.๑) กำรเผยแพรใ่นวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบำทหน้ำที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)                        

  ๔.๒.๔.๒ งำนวจิยัทีไ่ดร้บักำรอ้ำงองิจำกฐำนขอ้มลู Scopus จ ำนวน............เรือ่ง  
ไดร้บักำรอำ้งองิ............รำยกำร   พรอ้มทัง้ส่งเอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ำไดร้บักำรอ้ำงองิ 
ในฐำนขอ้มลู Scopus  

  ๔.๒.๔.๓ ผูข้อ มคี่ำ life-time h-index (Scopus) ............ 

  ๔.๒.๔.๔ โครงกำรวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้ำโครงกำร (principal investigator) ไดร้บัทุนจำก
แหล่งทุนภำยนอกสถำบนั (life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสำรหลกัฐำน เช่น หน้ำสญัญำ จดหมำยรบัรองจำก
สถำบนัอุดมศกึษำ จดหมำยรบัรองจำกแหล่งทุน 
              ๑) โครงกำรวจิยั เรือ่ง........................................................................ 
                  ไดร้บัทุนจำก................................................................................ 
              ๒) โครงกำรวจิยั เรือ่ง....................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจำก................................................................................ 
              ๓) โครงกำรวจิยั เรือ่ง....................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจำก................................................................................ 

  ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตำมหลกัของกำรเขยีนเอกสำรอำ้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ ำนวนหน้ำ  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวำรสำร 
ทำงวชิำกำรใหร้ะบุว่ำอยูใ่นฐำนขอ้มลูใดตำมประกำศ ก.พ.อ.   โดยระบบุทบำทหน้ำทีข่องผลงำนแต่ละประเภท 
ตำมลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำรตำมเอกสำรแนบทำ้ยประกำศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ
จ ำนวนครัง้ทีถู่กอำ้งองิ (citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลำยคน จะตอ้งระบุบทบำทหน้ำทีข่องผูร้ว่มงำนทุกคนว่ำท ำในส่วน
ไหนอย่ำงไร และลงนำมรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(corresponding author) เพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย     



๑๑ 

 

 

     ๔.๓ ผลงำนทำงวชิำกำรทีเ่สนอเพื่อประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์  
 ๔.๓.๑ งำนวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  …............................................................................................................ 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

  ๔.๓.๑.๒  …............................................................................................................ 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

  ๔.๓.๑.๓  …............................................................................................................ 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 



๑๒ 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

๔.๓.๒  ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น (ผลงำนวชิำกำรเพื่ออุตสำหกรรม/ ผลงำนวชิำกำร 
เพื่อพฒันำกำรเรยีนกำรสอนและกำรเรยีนรู/้ ผลงำนวชิำกำรเพื่อพฒันำนโยบำยสำธำรณะ/ กรณศีกึษำ 
(case study)/ งำนแปล/ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวชิำกำรในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟตแ์วร/์ ผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงำนนวตักรรม) 
  ๔.๓.๒.๑  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

 

  ๔.๓.๒.๒  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง
ผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

  ๔.๓.๒.๓  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง
ผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

 ๔.๓.๓ ต ำรำหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๓.๑  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/
หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

  ๔.๓.๓.๒  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/
หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 
 
 



๑๔ 

  ๔.๓.๓.๓  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอื
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั..........  
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำร 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

๔.๓.๔  เอกสำรหลกัฐำนส ำหรบักำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรตำมวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๔.๑ งำนวจิยั 
     ๑) งำนวจิยั เรือ่ง................................................................................. 
         ๑.๑) กำรเผยแพรใ่นวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบำทหน้ำที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)                        

     ๒) งำนวจิยั เรือ่ง................................................................................ 
         ๒.๑) กำรเผยแพรใ่นวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบำทหน้ำที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)                        

     ๓) งำนวจิยั เรือ่ง................................................................................ 
         ๓.๑) กำรเผยแพรใ่นวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบำทหน้ำที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)                        

  ๔.๓.๔.๒ งำนวจิยัทีไ่ดร้บักำรอ้ำงองิจำกฐำนขอ้มลู Scopus จ ำนวน............เรือ่ง  
ไดร้บักำรอำ้งองิ............รำยกำร   พรอ้มทัง้ส่งเอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ำไดร้บักำรอ้ำงองิ 
ในฐำนขอ้มลู Scopus  

 



๑๕ 

  ๔.๓.๔.๓ ผูข้อ มคี่ำ life-time h-index (Scopus) ............ 

  ๔.๓.๔.๔ โครงกำรวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้ำโครงกำร (principal investigator) ไดร้บัทุนจำก
แหล่งทุนภำยนอกสถำบนั (life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสำรหลกัฐำน เช่น หน้ำสญัญำ จดหมำยรบัรองจำก
สถำบนัอุดมศกึษำ จดหมำยรบัรองจำกแหล่งทุน 
              ๑) โครงกำรวจิยั เรือ่ง........................................................................ 
                  ไดร้บัทุนจำก................................................................................ 
              ๒) โครงกำรวจิยั เรือ่ง........................................................................ 
                  ไดร้บัทุนจำก................................................................................ 
              ๓) โครงกำรวจิยั เรือ่ง........................................................................ 
                  ไดร้บัทุนจำก................................................................................ 

  ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตำมหลกัของกำรเขยีนเอกสำรอ้ำงองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ ำนวนหน้ำ  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวำรสำร 
ทำงวชิำกำรใหร้ะบุว่ำอยูใ่นฐำนขอ้มลูใดตำมประกำศ ก.พ.อ.  โดยระบบุทบำทหน้ำทีข่องผลงำนแต่ละประเภท 
ตำมลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำรตำมเอกสำรแนบทำ้ยประกำศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ 
จ ำนวนครัง้ทีถู่กอำ้งองิ (citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลำยคน จะตอ้งระบุบทบำทหน้ำทีข่องผูร้ว่มงำนทุกคนว่ำท ำในส่วนไหน
อย่ำงไร และลงนำมรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

 
ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 

 
 

                             ลงชือ่.................................................................เจำ้ของประวตั ิ
                                   (................................................................) 

                           ต ำแหน่ง................................................................ 

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 

  



๑๖ 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชำ 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง............................................ 
ในสำขำวชิำ ....................................................................... 

โดยวธิ.ี............................................................... 
ของ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................. 
สงักดั/ภำค/สำขำวชิำ............................................. 

คณะ...........................มหำวทิยำลยั/สถำบนั.................................. 
-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง..............................................  แลว้เหน็ว่ำ 
นำย/นำง/นำงสำว.................................................เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)... ตำม
หลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด 
 
 
 

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

(...................................................) 
ต ำแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชำระดบัหวัหน้ำภำควชิำหรอืเทยีบเท่ำ.. 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
 
ควำมเหน็ผูบ้งัคบับญัชำระดบัคณบดีหรือเทียบเท่ำ 

  ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำ นำย/นำง/นำงสำว............................................เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ
...(เขำ้ข่ำย/ ไมเ่ขำ้ขำ่ย)...ทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง.................................... 
 
 
 

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

(...................................................) 

ต ำแหน่ง................................................... 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
  



๑๗ 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลกำรสอน 

  คณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมนิผลกำรสอน ในกำรประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำรมหำวทิยำลยับูรพำ ไดป้ระเมนิผล
กำรสอนรหสัวชิำ......................รำยวชิำ........................................ของ นำย/นำง/นำงสำว
...................................................แลว้เหน็ว่ำ บุคคลดงักลำ่วเป็นผูม้คีวำม....(ช ำนำญ/ช ำนำญพเิศษ).....
ในกำรสอน  มคีุณภำพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมทีส่ภำสถำบนัก ำหนด 

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต ำแหน่ง ประธำนคณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมนิผลกำรสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
  



๑๘ 

แบบเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 
มหาวิทยาลัยบูรพา (๐๑-๖๕) 

 
ข้าพเจ้า ......................................................................สังกัด ............................................................................... 
ขอเสนอเอกสารท่ีใช้ประเมินผลการสอนท่ีใช้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
................................................................สาขาวิชา....................................................................................... ดังนี ้

๑. เอกสารแผนการเรียนการสอน (รายวิชาท่ีประเมินการสอน ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตหรือเทียบเท่า 
พร้อมแนบเอกสาร มคอ.๓ และ มคอ.๕ ยกเว้นต าแหน่งศาสตราจารย์สามารถแสดงแผนการเรียนการสอนท่ีมี
ชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย) 
หมายเลข ผส ๑ รายวิชา ...................................................................................... รหัส ......................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... (ชื่อบทท่ีเขียนกรณีมีผู้เขียนร่วม) 
จ านวนหน่วยกิต.....................................................จ านวนหน่วยชั่วโมงท่ีสอน............................................................. 
หมายเลข ผส ๒ รายวิชา ...................................................................................... รหัส ......................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... (ชื่อบทท่ีเขียนกรณีมีผู้เขียนร่วม) 
จ านวนหน่วยกิต.....................................................จ านวนหน่วยชั่วโมงท่ีสอน............................................................. 

๒.  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน  
    (รายวิชาท่ีประเมินการสอน ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตหรือเทียบเท่า ยกเว้นต าแหน่งศาสตราจารย์) 

หมายเลข อส ๑ รายวิชา ...................................................................................... รหัส ......................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... (ชื่อบทท่ีเขียนกรณีมีผู้เขียนร่วม) 
จ านวนหน่วยกิต.....................................................จ านวนหน่วยชั่วโมงท่ีสอน............................................................. 
ส าหรับนิสิตหลักสูตร ......................................................................................... ชั้นปีท่ี ..................................... 
ใช้ในภาคการศึกษา .................................................. ปีการศกึษา .............................................................. 
เมื่อวันท่ี ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............... เวลา ............น. ถึง ..........น. จ านวน .......... ชั่วโมง 
ผู้ร่วมเขียน ......................................................................สัดส่วนเป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ............ 
หมายเลข อส ๒ รายวิชา ...................................................................................... รหัส ......................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... (ชื่อบทท่ีเขียนกรณีมีผู้เขียนร่วม) 
จ านวนหน่วยกิต.....................................................จ านวนหน่วยชั่วโมงท่ีสอน............................................................. 
ส าหรับนิสิตหลักสูตร ......................................................................................... ชั้นปีท่ี ..................................... 
ใช้ในภาคการศึกษา .................................................. ปีการศกึษา .............................................................. 
เมื่อวันท่ี ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............... เวลา ............น. ถึง ..........น. จ านวน .......... ชั่วโมง 
ผู้ร่วมเขียน ......................................................................สัดส่วนเป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ............ 

 

ขอรับรองว่าเป็นความจริงและข้าพเจ้ามิได้มีการลอกเลียนผลงาน 
 

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

  



๑๙ 

แบบประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (๐๒-๖๕) 
 

ประเภท   เอกสารประกอบการสอน   เอกสารค าสอน 
ล าดับท่ี................. 
รายวิชา .......................................................................................................... รหัส ......................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... (ชื่อบทท่ีเขียนกรณีมีผู้เขียนร่วม) 
จ านวนหน่วยกิต.....................................................จ านวนหน่วยชั่วโมงท่ีสอน............................................................. 
ของ....................(ชื่อนามสกุลผูข้อแต่งตั้ง)............................. 
สังกัด .............................................................................................................................................. 
เพื่อขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง......................................................................... 
สาขาวิชา.................................................................... 
๑. ลักษณะของผลงาน ......(ถกูต้อง/ไม่ถูกต้อง)...ตามค านิยาม 
๒. การเผยแพร่ ......(ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)..........ตามลักษณะการเผยแพร ่
๓. คุณภาพของผลงาน   ดี  ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
๔. การลอกเลียนผลงาน   มี  ยังตรวจไม่พบ 
หมายเหตุ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

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

ลงชื่อ............................................................ 
(.......................................................) 
อนุกรรมการ/กรรมการ .................... 

ลงชื่อ............................................................ 
(.......................................................) 
อนุกรรมการ/กรรมการ .................... 

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

 
 
  
  



๒๐ 

แบบประเมินการสอน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (๐๓-๖๕) 
 

ชื่อนามสกุลผู้รับการประเมิน/ผู้ขอแต่งตั้ง............................................................................................................. 
สังกัด.................................................................................................................................................................... 
เพื่อขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ........................................................................... สาขาวิชา ............................... 
ประเมินการสอนเมื่อวันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ..................... เวลา.............น. ถึง .............. น. 
ประเภทการสอน    บรรยาย   ปฏิบัติ   ภาคสนาม   การสอนข้างเตียง 

 อื่นๆ (กรุณาระบุ .......................................) 
รายวิชา .......................................................................................................... รหัส ......................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... (ชื่อบทท่ีเขียนกรณีมีผู้เขียนร่วม) 
ส าหรับนิสิตหลักสูตร ......................................................................................... ชั้นปีท่ี ..................................... 
 

หัวข้อประเมินและผลการประเมิน 
๑. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ (แผนการเรียนการสอน) เพือ่ให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวาง

ไว ้(มี/ไม่มี) 
๒. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในวิชาที่สอน (ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/

ไม่อยู่ในเกณฑ์) 
๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน 

ตลอดเวลาเช่นใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายยกตัวอย่างสอดแทรกประสบการณ์ใช้ค าถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบ 
ค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน (ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 

๔. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ช านาญ/ช านาญ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์) 

๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลท่ีค้นคว้าศึกษาเพิม่เติม (ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ 
ไม่อยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 

๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 

๗. มีความสามารถในการใช้ส่ือการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมเป็นอย่างดี (ช านาญ/ช านาญ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 

๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเขา้ใจของผู้เรียนในวิชาที่สอนโดยต้องแสดงวิธีการวัดผลท่ี 
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน (ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์) 

๙. มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพของวิธีวัดผลตามข้อ๘. ท้ังก่อนและหลังการน าไปใช้ (ช านาญ/ 
ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์) 



๒๑ 

-๒- 
 

๑๐. มีความสามารถในการพฒันาแผนการเรียนการสอนตามข้อ๑. (ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ 
ไม่อยู่ในเกณฑ์) 

๑๑. เป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้แก่ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบมีความสุภาพท้ัง 
บุคลิกวาจาและการแต่งกาย (ใช/่ไม่ใช.่...ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 
หมายเหตุ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
ในภาพรวมการสอนอยู่ในระดับ 

 ช านาญ (ต้องได้ “ช านาญ” ต้ังแต่ ๕ ข้อขึ้นไปและข้อ ๑ ต้อง “มี” และข้อ๑๑ต้อง “ใช”่ 
และต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสิตภายในเวลาก าหนด) 

 ช านาญพิเศษ (ต้องได้ “ช านาญพิเศษ” ต้ังแต่ ๕ ข้อขึ้นไปและข้อ ๑ ต้อง “มี” และ ข้อ ๑๑ 
ต้อง “ใช”่ และต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสิตภายในเวลาก าหนด) 

 เชี่ยวชาญ (ต้องได้ “เชี่ยวชาญ” ต้ังแต่ ๕ ข้อขึ้นไปและข้อ ๑ ต้อง “มี” และข้อ ๑๑ ต้อง 
“ใช”่ และต้องมีส่วนร่วมพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสิต 
ภายในเวลาก าหนด) 

 ไม่อยู่ในเกณฑ์ (ต้องได้ “ไม่อยู่ในเกณฑ์” ต้ังแต่ ๕ ข้อขึ้นไปหรือข้อ ๑ มีผลเป็น “ไม่มี” หรือ 
ข้อ๑๑มีผลเป็น “ไม่ใช”่ หรือไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศกึษาของส่วนงานหรือไม่ส่งเกรดของนิสิตภายใน 
เวลาก าหนด) 
 

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

ลงชื่อ.................................................................. 
      (..................................................................) 
อนุกรรมการ/กรรมการ........................................ 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
      (...................................................................) 
อนุกรรมการ/กรรมการ........................................ 
 

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



๒๒ 

แบบรายงานผลการประเมินผลการสอน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (๐๔-๖๕) 
 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน/คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการในการประชุมเมื่อวันท่ี........ 
เดือน..............พ.ศ.............. 
ได้ประเมิน  เอกสารท่ีใช้ประเมินผลการสอน  ประเมินการสอน 
ของ..............(ชื่อนามสกุลผู้ขอแต่งต้ัง)..................................................................................... 
สังกัด ....................................................................................................................................................... 
เพื่อขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ...................................................... สาขาวิชา ............................................ 
มีมติว่า 

 ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนท่ีสร้างตามหลักการศึกษาไมน่้อยกว่าสามหน่วยกิตหรือ

เทียบเท่าท่ีผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอนไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือภาคสนามและ 
มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับดีและ 
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อเทคนิคการสอนของผู้ขอแต่งตั้งในระดับดีและ 
มีเอกสารประกอบการสอนไมน่้อยกว่าสามหน่วยกิตหรือเทียบเท่าท่ีผู้ขอแต่งตั้งเป็น

ผู้สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามภาระงานสอนซึ่งได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วและมี
คุณภาพในระดับดีและ 

มีความช านาญในการสอนและ 
มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตท่ีถูกต้องตามหลักการศึกษา 

 ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย ์เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนท่ีสร้างตามหลักการศึกษาไมน่้อยกว่าสามหน่วยกิตหรือ

เทียบเท่าท่ีผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอนไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือภาคสนามและ 
มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับดีและ 
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อเทคนิคการสอนของผู้ขอแต่งตั้งในระดับดีและ 
มีเอกสารค าสอนไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตหรือเทียบเท่าท่ีผู้ขอแต่งต้ังเป็นผู้สอนใน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามภาระงานสอนซึ่งได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วและมีคุณภาพใน
ระดับดีและ 

มีความช านาญพิเศษในการสอนและ 
มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตท่ีถูกต้องตามหลักการศึกษา 

  



๒๓ 

-๒- 
 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ (โปรดระบุ) 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

 
ลงชื่อ.................................................................. 
      (.................................................................) 
ประธานอนุกรรมการ/กรรมการประเมินผลการสอน 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
      (..................................................................) 
อนุกรรมการ/กรรมการ........................................ 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
      (...................................................................) 
อนุกรรมการ/กรรมการ........................................ 
 

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



๒๔ 

แบบแสดงหลกัฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรทัว่ไป 

ก. ชื่อผลงำน............................................................................................................. 

ข. สถำนะผูข้อในผลงำน      

 ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author)  
 ผูม้สี่วนส ำคญัทำงปัญญำ (essentially intellectual contributor)  
 ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

ค. ประเภทของผลงำน 

กลุ่มที ่๑  งำนวจิยั  

กลุ่มที ่๒  ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น 

 ผลงำนวชิำกำรเพื่ออุตสำหกรรม     กรณศีกึษำ (Case Study) 

 ผลงำนวชิำกำรเพื่อพฒันำกำรเรยีนกำรสอนและกำรเรยีนรู้  งำนแปล   

 ผลงำนวชิำกำรเพื่อพฒันำนโยบำยสำธำรณะ    สทิธบิตัร 

 ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   ซอฟตแ์วร ์

 พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวชิำกำรในลกัษณะเดยีวกนั  

 ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ      ผลงำนนวตักรรม 

           ผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 

กลุ่มที ่๓   ต ำรำ 

    หนงัสอื 

      บทควำมทำงวชิำกำร  

 

 

 

 

 

 
  



๒๕ 

ส่วนท่ี ๑  รำยละเอยีดของกำรมสี่วนรว่ม 
     ผูข้อก ำหนดต ำแหน่งตอ้งกรอกรำยละเอยีดใหค้รบถว้น (เนื่องจำกไมม่กีำรแบ่งส่วนรว่มใน
ผลงำนทำงวชิำกำร ดงันัน้บทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบตำมทีผู่ข้อระบุจะมผีลต่อกำรพจิำรณำผลงำน
ทำงวชิำกำร) 

รำยละเอียดกำรมีส่วนร่วม บทบำทและหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

ก.  ควำมคดิรเิริม่ (idea) และ สมมตุฐิำน  

ข. กำรปฏบิตักิำรวจิยั กำรมสี่วนรว่มในกำร
ออกแบบ กำรทดลอง กำรทดสอบ เครือ่งมอืวดั 
วธิกีำรเกบ็ขอ้มลู และ criteria 

 

ค. กำรจดัเกบ็ขอ้มลู กำรวเิครำะหข์อ้มลู  
กำรแปรผล 

 

ง. กำรวพิำกษ์วจิำรณ์ผล กำรแสดง 
กำรเปรยีบเทยีบกบัขอ้สรุปหรอืองคค์วำมรูห้รอื
ทฤษฎเีดมิ 

 

จ. กำรมสี่วนรว่มในกำรเขยีน manuscript ผลงำน
สรำ้งสรรค ์นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์เป็นตน้ 

 

ฉ. กำรใหก้ำรสนบัสนุน specimens, study 
cohort, โลจสิตกิส ์ ทุนวจิยั (โปรดระบุแหล่งทุน 
เงนิทุน และปีทีไ่ดร้บั) เครือ่งมอื หอ้งปฏบิตักิำร 
ครภุณัฑ ์

 

ช. อื่นๆ  

 
  



๒๖ 

ส่วนท่ี ๒ รำยละเอยีดของกำรน ำผลงำนไปแสดง กำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ีหรอืกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู ้  

ตอ้งแนบเอกสำรหลกัฐำนเพื่อประกอบกำรพจิำรณำ 

ก. ตพีมิพใ์นวำรสำร  journal Impact factor  ระบุฐำนขอ้มลูทีเ่ผยแพรต่ำมประกำศ ก.พ.อ.    

จ ำนวนครัง้ของกำรอ้ำงองิ (ฐำนขอ้มลู)  

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

ข. สทิธบิตัร ประเภท ปีทีไ่ดร้บักำรจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ  

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

ค. ถำ้เป็น technical report หรอื รำยงำนวจิยั ผูใ้ชง้ำนคอืใคร  

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

ง. กำรเผยแพรง่ำนวจิยัไดร้บักำรน ำเสนอแบบโปสเตอร ์หรอื oral presentation (โปรดระบุ session เช่น 

plenary, symposium หรอื oral session) หรอืสจูบิตัร ในกำรประชุมหรอืกำรจดัแสดง  

หรอืจดันิทรรศกำร (ชื่อ สถำนทีจ่ดัประชุม หรอืจดัแสดง หรอืจดันิทรรศกำร และประเทศ)  

หรอืในกรณีทีเ่ป็นหนงัสอื (โปรดระบุ ชื่อส ำนกัพมิพ ์ปีทีต่พีมิพ)์ 

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

จ. ประวตักิำรไดร้บัทุนวจิยัโครงกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงำนชิน้นี้ 

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

ฉ. หำกงำนวจิยั ไดร้บักำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ีผูว้จิยัไดร้บัค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต (Licesing Fees) รวม

เท่ำใด (โปรดแสดงหลกัฐำนสญัญำ) 

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

 

   ลงชื่อ ............................................. 
           (......................................) 
             ผูข้อก ำหนดต ำแหน่ง 

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

           ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) 

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

                  ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 



๒๗ 

ก.พ.อ. ๐๖ 

แบบค ำขอรบักำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรเฉพำะด้ำน    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงำนทำงวิชำกำร 

แบบประวตัสิ่วนตวัและผลงำนทำงวชิำกำร 
เพื่อขอด ำรงต ำแหน่ง............................................ 

(ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์/รองศำสตรำจำรย ์/ศำสตรำจำรย)์ 
ดำ้น................................................ 

(ดำ้นรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ดำ้นสรำ้งสรรคส์ุนทรยีะ ศลิปะ/ดำ้นกำรสอน/ดำ้นนวตักรรม/ดำ้นศำสนำ) 
โดยวธิ.ี............................................. 

ในสำขำวชิำ............................................................  
ของ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................... 
สงักดั ภำค/สำขำวชิำ..................................................... 

คณะ..................................มหำวทิยำลยั/สถำบนั........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวตัสิ่วนตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 
     ๑.๒ อำย ุ....... ปี 
     ๑.๓ กำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสำขำวชิำ โดยเรยีงจำกคุณวุฒสิูงสุด
ตำมล ำดบั และกรณสี ำเรจ็กำรศกึษำจำกต่ำงประเทศใหร้ะบุเป็นภำษำองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถำนศกึษำและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำโทและปรญิญำเอกและปรญิญำบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรือ่ง
วทิยำนิพนธแ์ละงำนวจิยัทีท่ ำเป็นส่วนของกำรศกึษำเพื่อรบัปรญิญำหรอืประกำศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
 
 
๒. ประวตักิำรรบัรำชกำร 
     ๒.๑ ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง......................................................    รบัเงนิเดอืน........................บำท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์เมือ่วนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสำขำวชิำ.............. 
           เมือ่วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 



๒๘ 

     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสำขำวชิำ................ 
           เมือ่วนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. .......    

 (ในกรณทีีเ่คยบรรจเุขำ้รบัรำชกำรในต ำแหน่งอื่น หรอืเคยด ำรงต ำแหน่งอำจำรยป์ระจ ำ/อำจำรย์
พเิศษในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต ำแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ำรงต ำแหน่งนัน้ดว้ย) 

           อำยรุำชกำร ...... ปี ........ เดอืน    

     ๒.๕ ต ำแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

๒.๖ กำรไดร้บัเชญิเป็นวทิยำกรในทีป่ระชุมวชิำกำรระดบันำนำชำต ิและกำรไดร้บักำรยกยอ่ง 
ระดบันำนำชำต ิอื่นๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 

๒.๖.๕ 

๓. ภำระงำนยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภำระงำนทีท่ ำโดยควำมเหน็ชอบจำกเจำ้สงักดั) 
    ๓.๑ งำนสอน (โปรดระบุระดบัว่ำปรญิญำตร ีหรอืบณัฑติศกึษำ) 
 ระดบั  รำยวชิำทีส่อน  ช.ม./สปัดำห ์  เปิดสอนภำค/ปีกำรศกึษำ 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งำนวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐำนะหวัหน้ำโครงกำร (Principal investigator)  และ
แหล่งทุน ในระหว่ำงปีทีท่ ำกำรวจิยั และระยะเวลำทีใ่ชใ้นแต่ละโครงกำร) 

     ๓.๓ งำนบรกิำรทำงวชิำกำร (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิำณเวลำทีใ่ชต่้อสปัดำห)์ 

     ๓.๔ งำนบรหิำร (โปรดระบุงำนบรหิำรทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิำณเวลำทีใ่ชต่้อสปัดำห)์ 

     ๓.๕ งำนอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงำน และปรมิำณเวลำทีใ่ชต่้อสปัดำห)์ 

๔. ผลงำนทำงวชิำกำร 

     ๔.๑ ผลงำนทำงวชิำกำรเฉพำะดำ้นทีเ่สนอเพื่อประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 



๒๙ 

๔.๑.๑ ผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 
๔.๑.๑.๑  ................................................................................................. 

   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

๔.๑.๒ ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 



๓๐ 

          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

๔.๑.๓ ผลงำนกำรสอน 
๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 

   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

๔.๑.๔ ผลงำนนวตักรรม 
๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 

   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   



๓๑ 

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

๔.๑.๕ ผลงำนศำสนำ 
๔.๑.๕.๑  ................................................................................................. 

   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๑.๕.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๑.๕.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 



๓๒ 

          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

 ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตำมหลกัของกำรเขยีนเอกสำรอ้ำงองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ ำนวนหน้ำ  เป็นตน้ โดยระบบุทบำทหน้ำที ่
ของผลงำนแต่ละประเภท ตำมลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำรตำมเอกสำรแนบทำ้ย 
ประกำศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงำนกำรสอน และผลงำนนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลำยคน จะตอ้งระบุบทบำทหน้ำทีข่องผูร้ว่มงำนทุกคนว่ำท ำในส่วนไหนอยำ่งไร  
และลงนำมรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงำนศำสนำ ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลำยคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนำมรบัรองว่ำมสี่วนรว่มในผลงำนเท่ำใดมำเพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

     ๔.๒ ผลงำนทำงวชิำกำรเฉพำะดำ้นทีเ่สนอเพื่อประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม   
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 



๓๓ 

          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

๔.๒.๓ ผลงำนกำรสอน 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 



๓๔ 

          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

 ๔.๒.๔  ผลงำนนวตักรรม 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 
 

๔.๒.๕ ผลงำนศำสนำ 
  ๔.๒.๕.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   



๓๕ 

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๕.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๕.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

 ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตำมหลกัของกำรเขยีนเอกสำรอ้ำงองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ ำนวนหน้ำ  เป็นตน้ โดยระบบุทบำทหน้ำที ่
ของผลงำนแต่ละประเภท ตำมลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำรตำมเอกสำรแนบทำ้ย 
ประกำศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงำนกำรสอน และผลงำนนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลำยคน จะตอ้งระบุบทบำทหน้ำทีข่องผูร้ว่มงำนทุกคนว่ำท ำในส่วนไหนอยำ่งไร  
และลงนำมรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงำนศำสนำ ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลำยคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนำมรบัรองว่ำมสี่วนรว่มในผลงำนเท่ำใดมำเพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

 

๔.๓ ผลงำนทำงวชิำกำรเฉพำะดำ้นทีเ่สนอเพื่อประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์  
 ๔.๓.๑ ผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 



๓๖ 

   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

๔.๓.๒  ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

๔.๓.๓ ผลงำนกำรสอน 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 



๓๗ 

   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

 ๔.๓.๔ ผลงำนนวตักรรม 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 



๓๘ 

   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

๔.๓.๕ ผลงำนศำสนำ 
  ๔.๓.๕.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๕.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๕.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

 ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตำมหลกัของกำรเขยีนเอกสำรอ้ำงองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ ำนวนหน้ำ  เป็นตน้ โดยระบบุทบำทหน้ำที ่
ของผลงำนแต่ละประเภท ตำมลกัษณะกำรมสี่วนรว่มในผลงำนทำงวชิำกำรตำมเอกสำรแนบทำ้ย 
ประกำศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงำนกำรสอน และผลงำนนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลำยคน จะตอ้งระบุบทบำทหน้ำทีข่องผูร้ว่มงำนทุกคนว่ำท ำในส่วนไหนอยำ่งไร  



๓๙ 

และลงนำมรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงำนศำสนำ ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลำยคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนำมรบัรองว่ำมสี่วนรว่มในผลงำนเท่ำใดมำเพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

 
 ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 

 
 

                             ลงชือ่.................................................................เจำ้ของประวตั ิ
                                   (.................................................................) 

                           ต ำแหน่ง................................................................ 

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 



๔๐ 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชำ 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง...................................... 
(ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์/รองศำสตรำจำรย ์/ศำสตรำจำรย)์ 

ดำ้น................................................ 
(ดำ้นรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ดำ้นสรำ้งสรรคส์ุนทรยีะ ศลิปะ/ดำ้นกำรสอน/ดำ้นนวตักรรม/ดำ้นศำสนำ) 

โดยวธิ.ี............................................. 
ในสำขำวชิำ ...................................................... 

ของ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................... 
สงักดั/ภำค/สำขำวชิำ..................................................... 

คณะ.................................มหำวทิยำลยั/สถำบนั........................................ 
-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง...(ผูช้่วยศำสตรำจำรย/์ รองศำสตรำจำรย/์
ศำสตรำจำรย)์..  แลว้เหน็ว่ำ นำย/นำง/นำงสำว...................................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)... ตำมหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด 
 
 

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

(...................................................) 
ต ำแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชำระดบัหวัหน้ำภำควชิำหรอืเทยีบเท่ำ.. 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
 
ควำมเหน็ผูบ้งัคบับญัชำระดบัคณบดีหรือเทียบเท่ำ 

  ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำ นำย/นำง/นำงสำว....................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ...(เขำ้ข่ำย/ ไมเ่ขำ้ขำ่ย)...ทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง...(ผูช้่วยศำสตรำจำรย/์ 
รองศำสตรำจำรย/์ ศำสตรำจำรย)์... 
 
 

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

(...................................................) 

ต ำแหน่ง................................................... 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 



๔๑ 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลกำรสอน 

  คณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมนิผลกำรสอน ในกำรประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร ........(มหำวทิยำลยั/สถำบนั)........  
ไดป้ระเมนิผลกำรสอนรหสัวชิำ......................รำยวชิำ........................................ของ นำย/นำง/นำงสำว
...................................................แลว้เหน็ว่ำ บุคคลดงักลำ่วเป็นผูม้คีวำม....(ช ำนำญ/ช ำนำญพเิศษ).....
ในกำรสอน  มคีุณภำพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมทีส่ภำสถำบนัก ำหนด 

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต ำแหน่ง ประธำนคณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมนิผลกำรสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
 
  



๔๒ 

แบบแสดงหลกัฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรเฉพำะด้ำน  (แบบร้อยละ) 

ผลงำนทำงวชิำกำรเฉพำะดำ้น 

              ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ   ผลงำนศำสนำ 

เรือ่ง.................................................................................................................................................... 
ผูร้ว่มงำนจ ำนวน........คน  แต่ละคนมสี่วนรว่มดงันี้ : 

(๑) 
ช่ือผูร่้วมงำน  

(๒) 
ปริมำณงำนร้อยละ 

(๓) 
 รำยละเอียดบทบำทและหน้ำท่ี 

ควำมรบัผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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

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

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

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

     
  



๔๓ 

ความเห็นและการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
คณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามค าสั่งคณะ.......................................................... ..
เลขที ่.... /........................... ลงวันที่ ........... เดือน .......................................... พ.ศ. ..........................................
ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ของ .............................................................................................................. .....
ผู้เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .............................................................. สาขาวิชา .........................................
โดยวิธี ................................................ แลว้ มีความเห็น ดังนี้ 

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

 ๑) วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลาย
สถาบัน อย่างน้อย ๓ คน  

 ๒) วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก่ 
ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse  
 ...............(ระบุชื่อฐาน)................................................................................................. .............. 

 ๓) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นๆ (peer reviewer) ประเมินคณุภาพ 

 ๔) น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึง
ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อน
การเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ที่มาจาก
การประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา  และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

 ๕) เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวิจัย
นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น 

 ๖) เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง 

  
 



๔๔ 

 ๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 ๑) วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลาย
สถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจาก
อุตสาหกรรม หรือหากไม่มีจะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดย
อุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 ๒) วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก่ 
ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse  
 ...............(ระบุชื่อฐาน)...............................................................................................................  
ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มีจะต้องมี
เอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ๓) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 

 ๔) น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึง
ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อน
การเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ที่มาจาก
การประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา  และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

 ๕) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

 ๖) เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 



๔๕ 

 ๗) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบ
ที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่
ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

 ๘) รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยหรือ
กิจกรรมทางวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสารประกอบที่มี
เนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

 
  ๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 ๑) เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชา       
ที่เก่ียวข้อง 

 ๒) วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลาย
สถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจาก
อุตสาหกรรม หรือหากไม่มีจะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดย
อุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 ๓) วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก่ 
ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse  
 ...............(ระบุชื่อฐาน)................................................................................................. .............. 
ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มีจะต้องมี
เอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ๔) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 

 ๕) น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึง
ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อน
การเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ที่มาจาก
การประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา  และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ



๔๖ 

คณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

 ๖) เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 

 
  ๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 ๑) ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อมค าอธิบายต่อผู้มี   
ส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ ทั้งได้มีการน าไปสู่การ
พิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

 ๒) ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
 
  ๒.๔ กรณีศึกษา (Case study) 

 ๑) เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มี
บรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

 
  ๒.๕ งานแปล 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 ๑. เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
 ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ คือ 

.................................................................................  
 และ 
   เป็นการเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตร 
  ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  จ านวนพิมพ์ ............. เล่ม 
  หรือ ดัชนีอื่นที่วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน ดังนี้ ............................................... 
 ................................................................................................................ ................................................. 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 
 
 
 
 



๔๗ 

  ๒.๖ พจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) นามานุกรม (Directory)  
      และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
  ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
  ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ คือ .................................................................................  
 
  ๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
  ๑. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ  
  การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ  
  ๒. การเผยแพร่ในรูปเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
  ๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 เผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างกว้างขวางมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสี่เดือน โดยต้อง
แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ได้ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนส าหรับระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และไม่น้อยกว่าห้าคนส าหรับระดับรองศาสตราจารย์และระดับศาสตราจารย์ โดยการตัดสินของ
ที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามเสียงส าหรับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่าสามใน
ห้าเสียงในระดับ 
รองศาสตราจารย์และไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงในระดับศาสตราจารย์  ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer)  
ต้องมิได้สังกัดเดียวกันกับผู้ขอจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยมีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 

 ๑. วรรณกรรมต้นแบบหรือผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ และเอกสารประกอบต้องพิมพ์เผยแพร่ 
หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 ๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง  การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง 
ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ หรือการแสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  การเผยแพร่ที่เกิดจากการใช้งานจริงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ตลอดจน
การเผยแพร่ที่เกิดจากการได้รับเชิญไปบรรยายหรือในการประชุมวิชาการงานศิลป์ หรือ
วิชาชีพในต่างประเทศ ส าหรับศิลปะการแสดงต้องแสดงในกิจกรรมที่จัดโดยองค์กร
ระดับประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ ของประเทศไทยหรือนานาชาติ  
สถานที่น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต้องเป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพนั้นๆ และต้องด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องโดยเป็นเวทีแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

 และ 
  ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า สี่เดือน ก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง 

 
 
 



๔๘ 

  ๒.๙ สิทธิบัตร (Patent) 
  มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ หรือวิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  

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

............................................................................................................................. .................................... 
 .................................................................................................................................................................  
 
  ๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (Software) 

  มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 ............................................................................................................................. .................................... 
 ............................................................................................. .................................................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 
  ๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

  จัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะอย่างกว้างขวาง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่
นั้นจะต้องมีการบันทึกเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิงได้ หรือศึกษา
ค้นคว้าต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
ดังนี้ 

 ..................................................................................... ............................................................................  
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ............................................................................................................................................ ..................... 
 
  ๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (peer reviewer) ที่ได้รับการยอมรับ ดังนี้ 

  รายงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ อาทิ 
๑. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรายงานเชิงเทคนิค (technical report) ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (industry sponsored activities) รวมถึงสัญญาหรือ
ข้อตกลงการท างานร่วมกันแสดงถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ใหม่ (novel data/products) ข้อมูลวิธีการ/กระบวนการใหม่ (novel process 
/procedure) การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
๒. รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากผลงานนวัตกรรม 



๔๙ 

๓. ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผล 
รวมถึงต้องมีหลักฐานยืนยันถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

  เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนวัตกรรม อาทิ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์  
อนุสิทธิบัตร เอกสารแสดงการได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

  การแพร่หลาย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว (embedded) ในผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการผลิตหรือการบริการ 

 
 ๓. ต ารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ 
  ๓.๑ ต ารา 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 ๑. เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
 ๒. เป็นการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, e-learning, 

online learning คือ 
....................................................................................................... ................ 

  ๓. เป็นการเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ ........................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ............................................................................................. .................................................................... 
 และ 
  การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรของ 
  มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  จ านวนพิมพ์ ................ เล่ม 
  หรือดัชนีอ่ืนที่แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้เช่นกัน ดังนี้ ............................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 
  ๓.๒ หนังสือ 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
  ๑. เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์   

  ๒. เป็นการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม  
  คือ ............................................................................................................................. .................. 
  ๓. เป็นการเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ ........................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ........................................................................................ ......................................................................... 
 และ 
  การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรของ 
  มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  จ านวนพิมพ์ ................ เล่ม 



๕๐ 

  หรือดัชนีอ่ืนที่แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้เช่นกัน ดังนี้ ............................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ........................................................................................................................................... ...................... 
 
  ๓.๓ บทความทางวิชาการ  
   (เฉพาะต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทางสังมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เท่านั้น) 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 ๑) วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลาย
สถาบัน อย่างน้อย ๓ คน  

 ๒) วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก่ 
ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse  
 ...............(ระบุชื่อ
ฐาน)....................................................................................................................  

 ๓) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 

 
๔. ผลงานศาสนา 

     เอกสารสรุปผลการใช้หลักศาสนาในการปฏิบัติงานที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
การศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา หรือ ๔ กระบวนวิชา โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบันในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer 
reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัยส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในระดับชาติส าหรับต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
   



๕๑ 

 

สรุปความเห็นและการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 

  คณะกรรมการขอรับรองว่าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  คณะกรรมการไม่รับรองว่าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ดังนี้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
      ลงนาม .................................................................... ........... 
       (...........................................................................)  
                 ประธานกรรมการ 
      ลงนาม ...............................................................................  
       (...........................................................................) 
            กรรมการ 
          วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ............ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : แสดงความคิดเห็นตามผลงานที่ใช้ขอต าแหน่งเท่านั้น ผลงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถตัดออกได้ 


