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ลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
     ผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 

 
๔.๒.๑.๒  เอก รังสีสุข และสมบูรณ์ พูนผล. (๒๕๕๘). สัดสว่นกำรผสมยำงพำรำลงใน 

คอนกรีตเพ่ือท ำถนนที่มีควำมยืดหยุ่นสูง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์และ
นวัตกรรม, 26(2), 10-16. 

(วำรสำรทำงวิชำกำรในฐำนข้อมูลระดับชำติ TCI กลุ่มท่ี ๑ (Thai-Journal Impact Factor: 0.105 
Peer review อย่ำงน้อย ๓ คน จำกหลำกหลำยสถำบัน จ ำนวนกำรอ้ำงอิง: ๕ ครั้ง) 

   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั..........  
ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

ลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
     ผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
 

 ๔.๒.๒  ต าราหรอืหนงัสอื 
๔.๒.๒.๑   หนังสือ 
๔.๒.๒.๑.๑ สมบูรณ์ พูนผล. (๒๕๕๘). การสร้างถนนที่มีความยืดหยุ่นสูง. ชลบุรี:  

      เอกกำรพิมพ์. (๓๒๐ หน้ำ) ISBN ๑๒๓-๔๕๖-๗๘๙-๐๐๐-๐ 



๖ 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

  เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั..........  
ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

ลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ 
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)  
     ผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.  โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ 
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

                             ลงชือ่.................................................................เจา้ของประวตั ิ
                                   (................................................................) 

                           ต าแหน่ง................................................................ 

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

  



๗ 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชำ 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
ในสาขาวชิา วศิวกรรมโยธา 

โดยวธิปีกต ิวธิทีี ่๑ 
ของ นำยสมบูรณ์  พูนผล 
สงักดัภาควศิวกรรมโยธา 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยับูรพา 
-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์ แลว้เหน็ว่า นำยสมบูรณ์  
พูนผล เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)... ตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
 

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเท่า.. 

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

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า นำยสมบูรณ์  พูนผล เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ...(เขา้ขา่ย/ ไมเ่ขา้ข่าย)...
ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์  
 
 
 

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

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

ต าแหน่ง................................................... 

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



๘ 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลกำรสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยับูรพา ไดป้ระเมนิผล
การสอนรหสัวชิา ๔๐๕๔๐๔ รายวชิา Concrete Technology ของ นำยสมบูรณ์  พูนผล แลว้เหน็ว่า 
บุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวาม....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ).....ในการสอน  มคีุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ใน
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภาสถาบนัก าหนด 

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
  



๙ 

แบบเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 
มหาวิทยาลัยบูรพา (๐๑-๖๕) 

 
ข้ำพเจ้ำ ......................................................................สังกัด ............................................................................... 
ขอเสนอเอกสำรท่ีใช้ประเมินผลกำรสอนท่ีใช้ในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยบูรพำเพื่อขอแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง 
................................................................สำขำวิชำ....................................................................................... ดังนี ้

๑. เอกสารแผนการเรียนการสอน (รำยวิชำท่ีประเมินกำรสอน ไม่น้อยกว่ำ ๓ หน่วยกิตหรือเทียบเท่ำ 
พร้อมแนบเอกสำร มคอ.๓ และ มคอ.๕ ยกเว้นต ำแหน่งศำสตรำจำรย์สำมำรถแสดงแผนกำรเรียนกำรสอนท่ีมี
ชั่วโมงสอนประจ ำวิชำหนึ่งวิชำใดท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตรของมหำวิทยำลัย) 
หมำยเลข ผส ๑ รำยวิชำ ...................................................................................... รหัส ......................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... (ชื่อบทท่ีเขียนกรณีมีผู้เขียนร่วม) 
จ ำนวนหน่วยกิต.....................................................จ ำนวนหน่วยชั่วโมงท่ีสอน............................................................. 
หมำยเลข ผส ๒ รำยวิชำ ...................................................................................... รหัส ......................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... (ชื่อบทท่ีเขียนกรณีมีผู้เขียนร่วม) 
จ ำนวนหน่วยกิต.....................................................จ ำนวนหน่วยชั่วโมงท่ีสอน............................................................. 

๒.  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน  
    (รำยวิชำท่ีประเมินกำรสอน ไม่น้อยกว่ำ ๓ หน่วยกิตหรือเทียบเท่ำ ยกเว้นต ำแหน่งศำสตรำจำรย์) 

หมำยเลข อส ๑ รำยวิชำ ...................................................................................... รหัส ......................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... (ชื่อบทท่ีเขียนกรณีมีผู้เขียนร่วม) 
จ ำนวนหน่วยกิต.....................................................จ ำนวนหน่วยชั่วโมงท่ีสอน............................................................. 
ส ำหรับนิสิตหลักสูตร ......................................................................................... ชั้นปีท่ี ..................................... 
ใช้ในภำคกำรศึกษำ .................................................. ปีกำรศกึษำ .............................................................. 
เมื่อวันท่ี ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............... เวลำ ............น. ถึง ..........น. จ ำนวน .......... ชั่วโมง 
ผู้ร่วมเขียน ......................................................................สัดส่วนเป็นเจ้ำของผลงำนร้อยละ ............ 
หมำยเลข อส ๒ รำยวิชำ ...................................................................................... รหัส ......................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... (ชื่อบทท่ีเขียนกรณีมีผู้เขียนร่วม) 
จ ำนวนหน่วยกิต.....................................................จ ำนวนหน่วยชั่วโมงท่ีสอน............................................................. 
ส ำหรับนิสิตหลักสูตร ......................................................................................... ชั้นปีท่ี ..................................... 
ใช้ในภำคกำรศึกษำ .................................................. ปีกำรศกึษำ .............................................................. 
เมื่อวันท่ี ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............... เวลำ ............น. ถึง ..........น. จ ำนวน .......... ชั่วโมง 
ผู้ร่วมเขียน ......................................................................สัดส่วนเป็นเจ้ำของผลงำนร้อยละ ............ 

 

ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริงและข้ำพเจ้ำมิได้มีกำรลอกเลียนผลงำน 
 

  ลงนำม ........................................................................... 
(........................................................................) 
วันท่ี ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 

  



๑๐ 

แบบประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (๐๒-๖๕) 
 

ประเภท   เอกสำรประกอบกำรสอน   เอกสำรค ำสอน 
ล ำดับท่ี................. 
รำยวิชำ .......................................................................................................... รหัส ......................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... (ชื่อบทท่ีเขียนกรณีมีผู้เขียนร่วม) 
จ ำนวนหน่วยกิต.....................................................จ ำนวนหน่วยชั่วโมงท่ีสอน............................................................. 
ของ....................(ชื่อนำมสกุลผูข้อแต่งตั้ง)............................. 
สังกัด .............................................................................................................................................. 
เพื่อขอแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง......................................................................... 
สำขำวิชำ.................................................................... 
๑. ลักษณะของผลงำน ......(ถกูต้อง/ไม่ถูกต้อง)...ตำมค ำนิยำม 
๒. กำรเผยแพร่ ......(ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)..........ตำมลักษณะกำรเผยแพร ่
๓. คุณภำพของผลงำน   ดี  ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
๔. กำรลอกเลียนผลงำน   มี  ยังตรวจไม่พบ 
หมำยเหตุ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

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

ลงชื่อ............................................................ 
(.......................................................) 
อนุกรรมกำร/กรรมกำร .................... 

ลงชื่อ............................................................ 
(.......................................................) 
อนุกรรมกำร/กรรมกำร .................... 

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

 
 
  
  



๑๑ 

แบบประเมินการสอน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (๐๓-๖๕) 
 

ชื่อนำมสกุลผู้รับกำรประเมิน/ผู้ขอแต่งตั้ง............................................................................................................. 
สังกัด.................................................................................................................................................................... 
เพื่อขอแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง ........................................................................... สำขำวิชำ ............................... 
ประเมินกำรสอนเมื่อวันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ..................... เวลำ.............น. ถึง .............. น. 
ประเภทกำรสอน    บรรยำย   ปฏิบัติ   ภำคสนำม   กำรสอนข้ำงเตียง 

 อื่นๆ (กรุณำระบุ .......................................) 
รำยวิชำ .......................................................................................................... รหัส ......................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... (ชื่อบทท่ีเขียนกรณีมีผู้เขียนร่วม) 
ส ำหรับนิสิตหลักสูตร ......................................................................................... ช้ันปีท่ี ..................................... 
 

หัวข้อประเมินและผลการประเมิน 
๑. มีกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ (แผนกำรเรียนกำรสอน) เพือ่ให้ผลกำรสอนเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยท่ีวำง

ไว ้(มี/ไม่มี) 
๒. มีควำมสำมำรถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเครำะห์วิจำรณ์ในวิชำที่สอน (ช ำนำญ/ช ำนำญพิเศษ/เชี่ยวชำญ/

ไม่อยู่ในเกณฑ์) 
๓. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิควิธีสอนต่ำงๆเพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจและติดตำมกำรสอน 

ตลอดเวลำเช่นใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำยยกตัวอย่ำงสอดแทรกประสบกำรณ์ใช้ค ำถำมเพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบ 
ค ำถำมให้เข้ำใจได้ชัดเจน (ช ำนำญ/ช ำนำญพิเศษ/เชี่ยวชำญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 

๔. มีควำมสำมำรถให้ผู้เรียนมองเห็นควำมสัมพันธ์ของวิชำท่ีเรียนกับวิชำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ช ำนำญ/ช ำนำญ
พิเศษ/เชี่ยวชำญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์) 

๕. มีควำมสำมำรถให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลท่ีค้นคว้ำศึกษำเพิม่เติม (ช ำนำญ/ช ำนำญพิเศษ/เชี่ยวชำญ/ 
ไม่อยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 

๖. มีควำมสำมำรถจัดให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ตำมควำมเหมำะสม 
(ช ำนำญ/ช ำนำญพิเศษ/เชี่ยวชำญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 

๗. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ส่ือกำรสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนท่ีเหมำะสมเป็นอย่ำงดี (ช ำนำญ/ช ำนำญ
พิเศษ/เชี่ยวชำญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 

๘. มีควำมสำมำรถในกำรประเมินควำมรู้ควำมเขำ้ใจของผู้เรียนในวิชำที่สอนโดยต้องแสดงวิธีกำรวัดผลท่ี 
ถูกต้องตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรสอน (ช ำนำญ/ช ำนำญพิเศษ/เชี่ยวชำญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์) 

๙. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์คุณภำพของวิธีวัดผลตำมข้อ๘. ท้ังก่อนและหลังกำรน ำไปใช้ (ช ำนำญ/ 
ช ำนำญพิเศษ/เชี่ยวชำญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์) 



๑๒ 

-๒- 
 

๑๐. มีควำมสำมำรถในกำรพฒันำแผนกำรเรียนกำรสอนตำมข้อ๑. (ช ำนำญ/ช ำนำญพิเศษ/เชี่ยวชำญ/ 
ไม่อยู่ในเกณฑ์) 

๑๑. เป็นตัวอย่ำงในด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมได้แก่ตรงต่อเวลำมีควำมรับผิดชอบมีควำมสุภำพท้ัง 
บุคลิกวำจำและกำรแต่งกำย (ใช/่ไม่ใช.่...ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 
หมำยเหตุ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
ในภำพรวมกำรสอนอยู่ในระดับ 

 ช ำนำญ (ต้องได้ “ช ำนำญ” ต้ังแต่ ๕ ข้อขึ้นไปและข้อ ๑ ต้อง “มี” และข้อ๑๑ต้อง “ใช”่ 
และต้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำของส่วนงำนและส่งเกรดของนิสิตภำยในเวลำก ำหนด) 

 ช ำนำญพิเศษ (ต้องได้ “ช ำนำญพิเศษ” ต้ังแต่ ๕ ข้อขึ้นไปและข้อ ๑ ต้อง “มี” และ ข้อ ๑๑ 
ต้อง “ใช”่ และต้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำของส่วนงำนและส่งเกรดของนิสิตภำยในเวลำก ำหนด) 

 เชี่ยวชำญ (ต้องได้ “เชี่ยวชำญ” ต้ังแต่ ๕ ข้อขึ้นไปและข้อ ๑ ต้อง “มี” และข้อ ๑๑ ต้อง 
“ใช”่ และต้องมีส่วนร่วมพัฒนำและให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรศึกษำของส่วนงำนและส่งเกรดของนิสิต 
ภำยในเวลำก ำหนด) 

 ไม่อยู่ในเกณฑ์ (ต้องได้ “ไม่อยู่ในเกณฑ์” ต้ังแต่ ๕ ข้อขึ้นไปหรือข้อ ๑ มีผลเป็น “ไม่มี” หรือ 
ข้อ๑๑มีผลเป็น “ไม่ใช”่ หรือไม่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศกึษำของส่วนงำนหรือไม่ส่งเกรดของนิสิตภำยใน 
เวลำก ำหนด) 
 

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

ลงชื่อ.................................................................. 
      (..................................................................) 
อนุกรรมกำร/กรรมกำร........................................ 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
      (...................................................................) 
อนุกรรมกำร/กรรมกำร........................................ 
 

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



๑๓ 

แบบรายงานผลการประเมินผลการสอน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (๐๔-๖๕) 
 
คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน/คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรในกำรประชุมเมื่อวันท่ี........ 
เดือน..............พ.ศ.............. 
ได้ประเมิน  เอกสำรท่ีใช้ประเมินผลกำรสอน  ประเมินกำรสอน 
ของ..............(ชื่อนำมสกุลผู้ขอแต่งต้ัง)..................................................................................... 
สังกัด ....................................................................................................................................................... 
เพื่อขอแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง ...................................................... สำขำวิชำ ............................................ 
มีมติว่ำ 

 ส ำหรับต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เป็นไปตำมเกณฑ์ดังนี้ 
มีเอกสำรแผนกำรเรียนกำรสอนท่ีสร้ำงตำมหลักกำรศึกษำไมน่้อยกว่ำสำมหน่วยกิตหรือ

เทียบเท่ำท่ีผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอนไม่ว่ำจะเป็นภำคทฤษฎีหรือภำคปฏิบัติหรือภำคสนำมและ 
มีเทคนิคกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในระดับดีและ 
มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตต่อเทคนิคกำรสอนของผู้ขอแต่งตั้งในระดับดีและ 
มีเอกสำรประกอบกำรสอนไมน่้อยกว่ำสำมหน่วยกิตหรือเทียบเท่ำท่ีผู้ขอแต่งตั้งเป็น

ผู้สอนในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยตำมภำระงำนสอนซึ่งได้ใช้ประกอบกำรสอนมำแล้วและมี
คุณภำพในระดับดีและ 

มีควำมช ำนำญในกำรสอนและ 
มีกำรวัดผลและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตท่ีถูกต้องตำมหลักกำรศึกษำ 

 ส ำหรับต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ เป็นไปตำมเกณฑ์ดังนี้ 
มีเอกสำรแผนกำรเรียนกำรสอนท่ีสร้ำงตำมหลักกำรศึกษำไมน่้อยกว่ำสำมหน่วยกิตหรือ

เทียบเท่ำท่ีผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอนไม่ว่ำจะเป็นภำคทฤษฎีหรือภำคปฏิบัติหรือภำคสนำมและ 
มีเทคนิคกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในระดับดีและ 
มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตต่อเทคนิคกำรสอนของผู้ขอแต่งตั้งในระดับดีและ 
มีเอกสำรค ำสอนไม่น้อยกว่ำสำมหน่วยกิตหรือเทียบเท่ำท่ีผู้ขอแต่งต้ังเป็นผู้สอนใน

หลักสูตรของมหำวิทยำลัยตำมภำระงำนสอนซึ่งได้ใช้ประกอบกำรสอนมำแล้วและมีคุณภำพใน
ระดับดีและ 

มีควำมช ำนำญพิเศษในกำรสอนและ 
มีกำรวัดผลและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตท่ีถูกต้องตำมหลักกำรศึกษำ 

  



๑๔ 

-๒- 
 

 ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ดังนี้ (โปรดระบุ) 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

 
ลงชื่อ.................................................................. 
      (.................................................................) 
ประธำนอนุกรรมกำร/กรรมกำรประเมินผลกำรสอน 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
      (..................................................................) 
อนุกรรมกำร/กรรมกำร........................................ 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
      (...................................................................) 
อนุกรรมกำร/กรรมกำร........................................ 
 

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



๑๕ 

แบบแสดงหลกัฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรทัว่ไป 

ก. ชื่อผลงาน............................................................................................................. 

ข. สถานะผูข้อในผลงาน      

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

ค. ประเภทของผลงาน 

กลุ่มที ่๑  งานวจิยั  

กลุ่มที ่๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 

 ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม     กรณศีกึษา (Case Study) 

 ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้  งานแปล   

 ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ    สทิธบิตัร 

 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   ซอฟตแ์วร ์

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั  

 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ      ผลงานนวตักรรม 

           ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 

กลุ่มที ่๓   ต ารา 

    หนงัสอื 

      บทความทางวชิาการ  

 

 

 

 

 

 
  



๑๖ 

ส่วนท่ี ๑  รายละเอยีดของการมสี่วนรว่ม 
     ผูข้อก าหนดต าแหน่งตอ้งกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น (เนื่องจากไมม่กีารแบ่งส่วนรว่มใน
ผลงานทางวชิาการ ดงันัน้บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีผู่ข้อระบุจะมผีลต่อการพจิารณาผลงาน
ทางวชิาการ) 

รำยละเอียดกำรมีส่วนร่วม บทบำทและหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

ก.  ความคดิรเิริม่ (idea) และ สมมตุฐิาน  

ข. การปฏบิตักิารวจิยั การมสี่วนรว่มในการ
ออกแบบ การทดลอง การทดสอบ เครือ่งมอืวดั 
วธิกีารเกบ็ขอ้มลู และ criteria 

 

ค. การจดัเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู  
การแปรผล 

 

ง. การวพิากษ์วจิารณ์ผล การแสดง 
การเปรยีบเทยีบกบัขอ้สรุปหรอืองคค์วามรูห้รอื
ทฤษฎเีดมิ 

 

จ. การมสี่วนรว่มในการเขยีน manuscript ผลงาน
สรา้งสรรค ์นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์เป็นตน้ 

 

ฉ. การใหก้ารสนบัสนุน specimens, study 
cohort, โลจสิตกิส ์ ทุนวจิยั (โปรดระบุแหล่งทุน 
เงนิทุน และปีทีไ่ดร้บั) เครือ่งมอื หอ้งปฏบิตักิาร 
ครภุณัฑ ์

 

ช. อื่นๆ  

 
  



๑๗ 

ส่วนท่ี ๒ รายละเอยีดของการน าผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรอืการถ่ายทอดองคค์วามรู ้  

ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพจิารณา 

ก. ตพีมิพใ์นวารสาร  journal Impact factor  ระบุฐานขอ้มลูทีเ่ผยแพรต่ามประกาศ ก.พ.อ.    

จ านวนครัง้ของการอ้างองิ (ฐานขอ้มลู)  

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

ข. สทิธบิตัร ประเภท ปีทีไ่ดร้บัการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ  

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

ค. ถา้เป็น technical report หรอื รายงานวจิยั ผูใ้ชง้านคอืใคร  

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

ง. การเผยแพรง่านวจิยัไดร้บัการน าเสนอแบบโปสเตอร ์หรอื oral presentation (โปรดระบุ session เช่น 

plenary, symposium หรอื oral session) หรอืสจูบิตัร ในการประชุมหรอืการจดัแสดง  

หรอืจดันิทรรศการ (ชื่อ สถานทีจ่ดัประชุม หรอืจดัแสดง หรอืจดันิทรรศการ และประเทศ)  

หรอืในกรณีทีเ่ป็นหนงัสอื (โปรดระบุ ชื่อส านกัพมิพ ์ปีทีต่พีมิพ)์ 

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

จ. ประวตักิารไดร้บัทุนวจิยัโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงานชิน้นี้ 

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

ฉ. หากงานวจิยั ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีผูว้จิยัไดร้บัค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licesing Fees) รวม

เท่าใด (โปรดแสดงหลกัฐานสญัญา) 

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

 

   ลงชื่อ ............................................. 
           (......................................) 
             ผูข้อก าหนดต าแหน่ง 

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

           ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) 

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

                  ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 



๑๘ 

ก.พ.อ. ๐๖ 

แบบค ำขอรบักำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรเฉพำะด้ำน    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงำนทำงวิชำกำร 

แบบประวตัสิ่วนตวัและผลงานทางวชิาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง............................................ 

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 
ดา้น................................................ 

(ดา้นรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ดา้นสรา้งสรรคส์ุนทรยีะ ศลิปะ/ดา้นการสอน/ดา้นนวตักรรม/ดา้นศาสนา) 
โดยวธิ.ี............................................. 

ในสาขาวชิา............................................................  
ของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................... 
สงักดั ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ..................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวตัสิ่วนตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 
     ๑.๒ อาย ุ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคุณวุฒสิูงสุด
ตามล าดบั และกรณสี าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรือ่ง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่ าเป็นส่วนของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
 
 
๒. ประวตักิารรบัราชการ 
     ๒.๑ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง......................................................    รบัเงนิเดอืน........................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์เมือ่วนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา.............. 
           เมือ่วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 



๑๙ 

     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา................ 
           เมือ่วนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. .......    

 (ในกรณทีีเ่คยบรรจเุขา้รบัราชการในต าแหน่งอื่น หรอืเคยด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ า/อาจารย์
พเิศษในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต าแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ารงต าแหน่งนัน้ดว้ย) 

           อายรุาชการ ...... ปี ........ เดอืน    

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกยอ่ง 
ระดบันานาชาต ิอื่นๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 

๒.๖.๕ 

๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator)  และ
แหล่งทุน ในระหว่างปีทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 

     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 

     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 

     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 

๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการเฉพาะดา้นทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 



๒๐ 

๔.๑.๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 
๔.๑.๑.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 



๒๑ 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๓ ผลงานการสอน 
๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

๔.๑.๔ ผลงานนวตักรรม 
๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 



๒๒ 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๕ ผลงานศาสนา 
๔.๑.๕.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๕.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๕.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
 



๒๓ 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ โดยระบบุทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
ประกาศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอยา่งไร  
และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองว่ามสี่วนรว่มในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการเฉพาะดา้นทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม   
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 



๒๔ 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๒.๓ ผลงานการสอน 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 



๒๕ 

    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๔  ผลงานนวตักรรม 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 

๔.๒.๕ ผลงานศาสนา 
  ๔.๒.๕.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๕.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 



๒๖ 

    ไมเ่คยใช ้   
เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๕.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ โดยระบบุทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
ประกาศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอยา่งไร  
และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองว่ามสี่วนรว่มในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 

๔.๓ ผลงานทางวชิาการเฉพาะดา้นทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย ์  
 ๔.๓.๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 



๒๗ 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๒  ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๓ ผลงานการสอน 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 



๒๘ 

   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๓.๔ ผลงานนวตักรรม 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๕ ผลงานศาสนา 



๒๙ 

  ๔.๓.๕.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแล้วหรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๕.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๕.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ โดยระบบุทบาทหน้าที ่
ของผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 
ประกาศ ก.พ.อ. 

 ในกรณทีีเ่สนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม  
ซึง่มผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอยา่งไร  
และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในกรณทีีเ่สนอผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ซึง่มผีูเ้ขยีน 
รว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองว่ามสี่วนรว่มในผลงานเท่าใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
 ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 



๓๐ 

                             ลงชือ่.................................................................เจา้ของประวตั ิ
                                   (.................................................................) 

                           ต าแหน่ง................................................................ 

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



๓๑ 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชำ 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...................................... 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

ดา้น................................................ 
(ดา้นรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ดา้นสรา้งสรรคส์ุนทรยีะ ศลิปะ/ดา้นการสอน/ดา้นนวตักรรม/ดา้นศาสนา) 

โดยวธิ.ี............................................. 
ในสาขาวชิา ...................................................... 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สงักดั/ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ.................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย/์
ศาสตราจารย)์..  แลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)... ตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเท่า.. 

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

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ...(เขา้ข่าย/ ไมเ่ขา้ขา่ย)...ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์... 
 
 

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

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

ต าแหน่ง................................................... 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลกำรสอน 



๓๒ 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ........(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)........  
ไดป้ระเมนิผลการสอนรหสัวชิา......................รายวชิา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
...................................................แลว้เหน็ว่า บุคคลดงักลา่วเป็นผูม้คีวาม....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ).....
ในการสอน  มคีุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภาสถาบนัก าหนด 

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
 
  



๓๓ 

แบบแสดงหลกัฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรเฉพำะด้ำน  (แบบร้อยละ) 

ผลงานทางวชิาการเฉพาะดา้น 

              ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ   ผลงานศาสนา 

เรือ่ง.................................................................................................................................................... 
ผูร้ว่มงานจ านวน........คน  แต่ละคนมสี่วนรว่มดงันี้ : 

(๑) 
ช่ือผูร่้วมงำน  

(๒) 
ปริมำณงำนร้อยละ 

(๓) 
 รำยละเอียดบทบำทและหน้ำท่ี 

ควำมรบัผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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

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

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

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

     
  



๓๔ 

ความเห็นและการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร ตำมค ำสั่งคณะ.......................................................... ..
เลขที ่.... /........................... ลงวันที่ ........... เดือน .......................................... พ.ศ. ..........................................
ได้ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำร ของ .............................................................................................................. .....
ผู้เสนอขอแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง .............................................................. สำขำวิชำ .........................................
โดยวิธี ................................................ แลว้ มีควำมเห็น ดังนี้ 

 ๑. งานวิจัย 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ         
ในสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 

 ๑) วำรสำรวิชำกำรระดับชำตินั้น ต้องเป็นวำรสำรที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรใน
สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง โดยวำรสำรวิชำกำรนั้นต้องมีกำรตีพิมพ์อย่ำงต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอ เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๓ ปี และมีกำรตรวจสอบคุณภำพของบทควำมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทควำม (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกจำกหลำกหลำย
สถำบัน อย่ำงน้อย ๓ คน  

 ๒) วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำตินั้น ต้องเป็นวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก ำหนด ได้แก่ 
ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพำะในฐำนข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่ำนั้น), JSTOR และ Project Muse  
 ...............(ระบุชื่อฐำน)................................................................................................. .............. 

 ๓) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทควำมวิจัยที่ได้มีกำรบรรณำธิกำรโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำ
นั้นๆ (peer reviewer) ประเมินคณุภำพ 

 ๔) น ำเสนอเป็นบทควำมวิจัยต่อที่ประชุมทำงวิชำกำรที่เป็นฉบับเต็มของกำรประชุมระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำมซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชำกำรนั้นหรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง ท ำหน้ำที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึง
ตรวจสอบควำมถูกต้อง กำรใช้ภำษำ และแก้ไขถ้อยค ำหรือรูปแบบกำรน ำเสนอที่ถูกต้องก่อน
กำรเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทควำมในกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) ที่มำจำก
กำรประชุมโดยสมำคมวิชำกำรหรือวิชำชีพ โดยไม่รวมถึงกำรประชุมวิชำกำรของ
สถำบันอุดมศึกษำ  และจัดอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และอำจเผยแพร่ก่อนหรือหลังกำรประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำมดังกล่ำวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชำกำรสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้องจำกหลำกหลำยสถำบัน 

 ๕) เผยแพร่ในรูปของรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐำนว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำร
และวิชำชีพในสำขำวิชำนั้นและสำขำวิชำที่เก่ียวข้องอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมกำรตรวจรับทุนหรือตรวจรับงำนจ้ำงเพ่ือให้งำนวิจัย
นั้นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือข้อก ำหนดของสัญญำจ้ำงเท่ำนั้น 

 ๖) เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐำนว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำรและ
วิชำชีพในสำขำวิชำนั้นและสำขำวิชำที่เก่ียวข้องอย่ำงกว้ำงขวำง 

  
 
 



๓๕ 

 ๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 

 ๑) วำรสำรวิชำกำรระดับชำตินั้น ต้องเป็นวำรสำรที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรใน
สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง โดยวำรสำรวิชำกำรนั้นต้องมีกำรตีพิมพ์อย่ำงต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอ เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๓ ปี และมีกำรตรวจสอบคุณภำพของบทควำมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทควำม (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกจำกหลำกหลำย
สถำบัน อย่ำงน้อย ๓ คน ทั้งนี้ บทควำมดังกล่ำวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลำกรจำก
อุตสำหกรรม หรือหำกไม่มีจะต้องมีเอกสำรยืนยันกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยดังกล่ำวโดย
อุตสำหกรรม เช่น สัญญำร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 ๒) วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำตินั้น ต้องเป็นวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก ำหนด ได้แก่ 
ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพำะในฐำนข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่ำนั้น), JSTOR และ Project Muse  
 ...............(ระบุชื่อฐำน)...............................................................................................................  
ทั้งนี้ บทควำมดังกล่ำวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลำกรจำกอุตสำหกรรม หรือหำกไม่มีจะต้องมี
เอกสำรยืนยันกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยดังกล่ำวโดยอุตสำหกรรม เช่น สัญญำร่วมทุนวิจัย 
หรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ๓) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทควำมวิจัยที่ได้มีกำรบรรณำธิกำรโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำ
นั้นๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภำพ 

 ๔) น ำเสนอเป็นบทควำมวิจัยต่อที่ประชุมทำงวิชำกำรที่เป็นฉบับเต็มของกำรประชุมระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำมซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชำกำรนั้นหรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง ท ำหน้ำที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึง
ตรวจสอบควำมถูกต้อง กำรใช้ภำษำ และแก้ไขถ้อยค ำหรือรูปแบบกำรน ำเสนอที่ถูกต้องก่อน
กำรเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทควำมในกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) ที่มำจำก
กำรประชุมโดยสมำคมวิชำกำรหรือวิชำชีพ โดยไม่รวมถึงกำรประชุมวิชำกำรของ
สถำบันอุดมศึกษำ  และจัดอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และอำจเผยแพร่ก่อนหรือหลังกำรประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำมดังกล่ำวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชำกำรสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้องจำกหลำกหลำยสถำบัน 

 ๕) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหำหรือมีเอกสำรประกอบที่มีเนื้อหำตำมรูปแบบของ
ผลงำนวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม และมีกำรประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่เก่ียวข้องจำกหลำกหลำยสถำบัน 

 ๖) เอกสำรแสดงทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดจำกผลงำนดังกล่ำว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ข้อตกลงอนุญำตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสำรประกอบที่มีเนื้อหำตำม
รูปแบบของผลงำนวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม 

 ๗) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญำตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหำหรือมีเอกสำรประกอบ
ที่มีเนื้อหำตำมรูปแบบของผลงำนวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม และต้องมีหลักฐำนแสดงเหตุผลที่
ไม่สำมำรถเปิดเผยต่อสำธำรณะได้ แต่มีหลักฐำนรับรองว่ำได้น ำไปใช้ประโยชน์แล้ว 



๓๖ 

 ๘) รำยงำนกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจำกกำรวิจัยหรือ
กิจกรรมทำงวิชำกำรท่ีเชื่อมโยงกับภำคอุตสำหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท ำเอกสำรประกอบที่มี
เนื้อหำตำมรูปแบบของผลงำนวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม 

 
  ๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 

 ๑) เผยแพร่เป็นรำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ และมีกำรประเมินคุณภำพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
และมีหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนไปยังวงวิชำกำรและวิชำชีพในสำขำวิชำนั้นและสำขำวิชำ       
ที่เก่ียวข้อง 

 ๒) วำรสำรวิชำกำรระดับชำตินั้น ต้องเป็นวำรสำรที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรใน
สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง โดยวำรสำรวิชำกำรนั้นต้องมีกำรตีพิมพ์อย่ำงต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอ เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๓ ปี และมีกำรตรวจสอบคุณภำพของบทควำมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทควำม (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกจำกหลำกหลำย
สถำบัน อย่ำงน้อย ๓ คน ทั้งนี้ บทควำมดังกล่ำวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลำกรจำก
อุตสำหกรรม หรือหำกไม่มีจะต้องมีเอกสำรยืนยันกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยดังกล่ำวโดย
อุตสำหกรรม เช่น สัญญำร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 ๓) วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำตินั้น ต้องเป็นวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก ำหนด ได้แก่ 
ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพำะในฐำนข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่ำนั้น), JSTOR และ Project Muse  
 ...............(ระบุชื่อฐำน)................................................................................................. .............. 
ทั้งนี้ บทควำมดังกล่ำวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลำกรจำกอุตสำหกรรม หรือหำกไม่มีจะต้องมี
เอกสำรยืนยันกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยดังกล่ำวโดยอุตสำหกรรม เช่น สัญญำร่วมทุนวิจัย 
หรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ๔) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทควำมวิจัยที่ได้มีกำรบรรณำธิกำรโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำ
นั้นๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภำพ 

 ๕) น ำเสนอเป็นบทควำมวิจัยต่อที่ประชุมทำงวิชำกำรที่เป็นฉบับเต็มของกำรประชุมระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำมซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชำกำรนั้นหรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง ท ำหน้ำที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึง
ตรวจสอบควำมถูกต้อง กำรใช้ภำษำ และแก้ไขถ้อยค ำหรือรูปแบบกำรน ำเสนอที่ถูกต้องก่อน
กำรเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทควำมในกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) ที่มำจำก
กำรประชุมโดยสมำคมวิชำกำรหรือวิชำชีพ โดยไม่รวมถึงกำรประชุมวิชำกำรของ
สถำบันอุดมศึกษำ  และจัดอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ซ่ึงอำจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และอำจเผยแพร่ก่อนหรือหลังกำรประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำมดังกล่ำวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชำกำรสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้องจำกหลำกหลำยสถำบัน 

 ๖) เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงำนกำรศึกษำแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค ำอธิบำยแนวคิดกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 

 



๓๗ 

  ๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 

 ๑) ได้มีกำรน ำเสนอนโยบำย กฎหมำย แผน ค ำสั่ง หรือมำตรกำรอ่ืนใด พร้อมค ำอธิบำยต่อผู้มี   
ส่วนได้เสีย และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในนโยบำยสำธำรณะนั้นๆ ทั้งได้มีกำรน ำไปสู่กำร
พิจำรณำหรือด ำเนินกำรโดยผู้มีหน้ำที่เก่ียวข้อง 

 ๒) ได้มีกำรเผยแพร่นโยบำยสำธำรณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
 
  ๒.๔ กรณีศึกษา (Case study) 

 ๑) เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษำที่มี
บรรณำธิกำรโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพ ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำร
ประเมินคุณภำพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer 
reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน 

 
  ๒.๕ งานแปล 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 

 ๑. เป็นกำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์ 
 ๒. กำรเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ อำทิ กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ คือ 

.................................................................................  
 และ 
   เป็นกำรเผยแพร่เป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำงมำกกว่ำกำรใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำงๆ ใน
หลักสูตร 
  ของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
  จ ำนวนพิมพ์ ............. เล่ม 
  หรือ ดัชนีอื่นที่วัดควำมกว้ำงขวำงในกำรเผยแพร่ได้เช่นกัน ดังนี้ ............................................... 
 ................................................................................................................ ................................................. 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 
 
 
 
 
  ๒.๖ พจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) นามานุกรม (Directory)  
      และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
  ๑. กำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์ 



๓๘ 

  ๒. กำรเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ คือ .................................................................................  
 
  ๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
  ๑. กำรเผยแพร่โดยกำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแสดง กำรจัดกำรแสดง กำรแสดงสำธำรณะ  
  กำรบันทึกภำพ กำรบันทึกเสียง ภำพถ่ำย แถบบันทึกภำพ  
  ๒. กำรเผยแพร่ในรูปเอกสำรประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
  ๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 เผยแพร่สู่สำธำรณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่ำงกว้ำงขวำงมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำสี่เดือน โดยต้อง
แสดงหลักฐำนเชิงประจักษ์ว่ำ ได้ผ่ำนกำรประเมินจำกคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนส ำหรับระดับผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ และไม่น้อยกว่ำห้ำคนส ำหรับระดับรองศำสตรำจำรย์และระดับศำสตรำจำรย์ โดยกำรตัดสินของ
ที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมเสียงส ำหรับระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ไม่น้อยกว่ำสำมใน
ห้ำเสียงในระดับ 
รองศำสตรำจำรย์และไม่น้อยกว่ำสี่ในห้ำเสียงในระดับศำสตรำจำรย์  ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer)  
ต้องมิได้สังกัดเดียวกันกับผู้ขอจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง โดยมีวิธีกำรเผยแพร่ ดังนี้ 

 ๑. วรรณกรรมต้นแบบหรือผลงำนสร้ำงสรรค์ต้นแบบ และเอกสำรประกอบต้องพิมพ์เผยแพร่ 
หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 ๒. กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแสดง  กำรแสดงสำธำรณะ กำรบันทึกภำพ กำรบันทึกเสียง 
ภำพถ่ำย แถบบันทึกภำพ หรือกำรแสดงผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  กำรเผยแพร่ที่เกิดจำกกำรใช้งำนจริงที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ ตลอดจน
กำรเผยแพร่ที่เกิดจำกกำรได้รับเชิญไปบรรยำยหรือในกำรประชุมวิชำกำรงำนศิลป์ หรือ
วิชำชีพในต่ำงประเทศ ส ำหรับศิลปะกำรแสดงต้องแสดงในกิจกรรมที่จัดโดยองค์กร
ระดับประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพของสำขำวิชำนั้นๆ ของประเทศไทยหรือนำนำชำติ  
สถำนที่น ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติต้องเป็นที่ยอมรับในวงกำร
วิชำชีพนั้นๆ และต้องด ำเนินกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องโดยเป็นเวทีแสดงผลงำนอย่ำงต่อเนื่องมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 

 และ 
  ได้เผยแพร่สู่สำธำรณชนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ สี่เดือน ก่อนน ำมำใช้ประกอบกำรขอแต่งตั้ง 

 
 
 
  ๒.๙ สิทธิบัตร (Patent) 

  มีหลักฐำนกำรน ำสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่ำงแพร่หลำยในวงวิชำกำร หรือวิชำชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ 
หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้  

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



๓๙ 

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

  มีหลักฐำนกำรน ำซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่ำงแพร่หลำยต่อวงวิชำกำร หรือวิชำชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 

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

  จัดเวทีน ำเสนอผลงำนในพ้ืนที่หรือกำรเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และจะต้องมีกำรเผยแพร่สู่
สำธำรณะอย่ำงกว้ำงขวำง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงำน โดยกำรเผยแพร่
นั้นจะต้องมีกำรบันทึกเอกสำรหรือเป็นลำยลักษณ์อักษรที่สำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ หรือศึกษำ
ค้นคว้ำต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน 
ดังนี้ 

 ..................................................................................... ............................................................................  
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ............................................................................................................................................ ..................... 
 
  ๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ำผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกท่ีมำจำกหลำกหลำยสถำบัน (peer reviewer) ที่ได้รับกำรยอมรับ ดังนี้ 

  รำยงำนกำรพัฒนำผลงำนนวัตกรรมและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ อำทิ 
๑. รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรำยงำนเชิงเทคนิค (technical report) ที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกภำคอุตสำหกรรม (industry sponsored activities) รวมถึงสัญญำหรือ
ข้อตกลงกำรท ำงำนร่วมกันแสดงถึงกำรน ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ใหม่ (novel data/products) ข้อมูลวิธีกำร/กระบวนกำรใหม่ (novel process 
/procedure) กำรออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งต้องได้รับกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สำขำวิชำที่เก่ียวข้องจำกหลำกหลำยสถำบัน 
๒. รำยงำนผลกำรประเมินผลกระทบจำกผู้ประเมินอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจำกผลงำนนวัตกรรม 
๓. ในกรณีที่ผลงำนนวัตกรรมไม่สำมำรถเปิดเผยต่อสำธำรณะได้ต้องมีหลักฐำนแสดงเหตุผล 
รวมถึงต้องมีหลักฐำนยืนยันถึงกำรน ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

  เอกสำรแสดงทรัพย์สินทำงปัญญำของผลงำนนวัตกรรม อำทิ สิทธิบัตร สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์  
อนุสิทธิบัตร เอกสำรแสดงกำรได้รับกำรขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

  กำรแพร่หลำย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว (embedded) ในผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนกำรผลิตหรือกำรบริกำร 



๔๐ 

 
 ๓. ต ารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ 
  ๓.๑ ต ารา 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 

 ๑. เป็นกำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์ 
 ๒. เป็นกำรเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, e-learning, 

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

  ๓. เป็นกำรเผยแพร่เป็น e-book โดยส ำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ ........................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ............................................................................................. .................................................................... 
 และ 
  กำรเผยแพร่เป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำงมำกกว่ำกำรใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำงๆ ในหลักสูตรของ 
  มหำวิทยำลัย ดังนี้ 
  จ ำนวนพิมพ์ ................ เล่ม 
  หรือดัชนีอ่ืนที่แสดงกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงได้เช่นกัน ดังนี้ ............................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 
  ๓.๒ หนังสือ 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
  ๑. เป็นกำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์   

  ๒. เป็นกำรเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน อำทิ กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม  
  คือ ............................................................................................................................. .................. 
  ๓. เป็นกำรเผยแพร่เป็น e-book โดยส ำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ ........................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ........................................................................................ ......................................................................... 
 และ 
  กำรเผยแพร่เป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำงมำกกว่ำกำรใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำงๆ ในหลักสูตรของ 
  มหำวิทยำลัย ดังนี้ 
  จ ำนวนพิมพ์ ................ เล่ม 
  หรือดัชนีอ่ืนที่แสดงกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงได้เช่นกัน ดังนี้ ............................................... 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ........................................................................................................................................... ...................... 
 
 
 



๔๑ 

  ๓.๓ บทความทางวิชาการ  
   (เฉพาะต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทางสังมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เท่านั้น) 
 เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 

 ๑) วำรสำรวิชำกำรระดับชำตินั้น ต้องเป็นวำรสำรที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรใน
สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง โดยวำรสำรวิชำกำรนั้นต้องมีกำรตีพิมพ์อย่ำงต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอ เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๓ ปี และมีกำรตรวจสอบคุณภำพของบทควำมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทควำม (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกจำกหลำกหลำย
สถำบัน อย่ำงน้อย ๓ คน  

 ๒) วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำตินั้น ต้องเป็นวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก ำหนด ได้แก่ 
ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพำะในฐำนข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่ำนั้น), JSTOR และ Project Muse  
 ...............(ระบุชื่อ
ฐำน)....................................................................................................................  

 ๓) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทควำมวิจัยที่ได้มีกำรบรรณำธิกำรโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำ
นั้นๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภำพ 

 
๔. ผลงานศาสนา 

     เอกสำรสรุปผลกำรใช้หลักศำสนำในกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนกำรใช้งำนจริงมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
กำรศึกษำ หรือ ๔ ภำคกำรศึกษำ หรือ ๔ กระบวนวิชำ โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำจำกหลำกหลำยสถำบันในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง (peer 
reviewer) ในระดับมหำวิทยำลัยส ำหรับต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และในระดับชำติส ำหรับต ำแหน่งรอง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 
   



๔๒ 

สรุปควำมเห็นและกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

 

  คณะกรรมกำรขอรับรองว่ำกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 
  คณะกรรมกำรไม่รับรองว่ำกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด ดังนี้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
      ลงนำม .................................................................... ........... 
       (...........................................................................)  
                 ประธำนกรรมกำร 
      ลงนำม ...............................................................................  
       (...........................................................................) 
            กรรมกำร 
          วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ............ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : แสดงควำมคิดเห็นตำมผลงำนที่ใช้ขอต ำแหน่งเท่ำนั้น ผลงำนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องสำมำรถตัดออกได้ 


