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ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2022/12/16

➢ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

➢ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว         
พ.ศ. 2562

➢ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565



ตรี – 6 ปี
โท – 4 ปี
เอก – 1 ปี

ผลการสอน
3 หน่วยกิต

ช านาญ

ผลงานทางวิชาการ

1.วิจัย 2 (1st/Corr. ≥ 1)

2.วิจัย 1 (1st/Corr.) +ผลงานฯ ในลักษณะอื่น 1

3. วิจัย 1 (1st/Corr.) + ต ารา/หนังสือ 1

สายสังคม-มนุษย์
ใช้ผลงานฯ ในลักษณะอื่น/ 

บทความทางวิชาการคุณภาพ A
แทนวิจัยในข้อ 2-3 ได้

วิธีปกติ => คุณภาพ B

วิธีพิเศษ => คุณภาพ B โดยเอกฉันท์

เอกสารประกอบ
การสอน

ผศ.

ตามประกาศ ก.พ.อ. 2564



ผศ. – 2 ปี

ผลการสอน
3 หน่วยกิต

ช านาญพิเศษ

ผลงานทางวิชาการ

วิธีที่ 2

1.วิจัย 3 (2 A (1st/Corr.) + 1 B)

2.วิจัย 2 A (1st/Corr.) + ลักษณะอื่น 1 B

สายสังคม-มนุษย์
ใช้ต ารา/หนังสือ 2 A (1st) + 1 B

แทนผลงานตามข้อ 1-2 ได้

วิธีปกติ

วิธีพิเศษ ใช้วิธีที่ 1 => คุณภาพ A โดยเอกฉันท์

เอกสารค าสอน

รศ.

วิธีที่ 1

1.วิจัย 2 (1st/Corr. ≥ 1)
+ ต ารา/หนังสือ 1 (1st)

2.วิจัย 1 (1st/Corr.)
+ ลักษณะอื่น 1
+ ต ารา/หนังสือ 1 (1st)

คุณภาพ B

วิธีที่ ๓ วิจัย (1st/Corr.) Life time Cita. h index Principal investigator
สายวิทย์ 10 Q1/2 (5) 500 ≥ 8 ≥ 5*
สายสังคม 5 (3) 150 ≥ 4 ≥ 5*
**ผลงานหลังเป็น ผศ.        (Base Scopus) * แหล่งทุนภายนอก ตามจ านวนเงินที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด

วิจัย:ต้องลงวารสาร

ตามประกาศ ก.พ.อ. 2564



รศ. – 2 ปี

ผลการสอน

มีชั่วโมงสอน ≥ 1 วิชา
(3 หน่วยกิต)

-ไม่ต้องประเมินการสอน-

ผลงานทางวิชาการ

วิธีที่ 2

1.วิจัย Inter 5
(2 A+ (1st/Corr.) + 3 A (1st/Corr.≥1)

วิธีปกติ

ศ.

วิธีที่ 1

1.วิจัย Inter 5 (1st/Corr. ≥ 2)  + ต ารา/หนังสือ 1 (1st)

2.วิจัย Inter 1 + ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น Inter 4
(1st/Corr. ≥ 2) 
+ ต ารา/หนังสือ 1 (1st) 

คุณภาพ A

2.วิจัย Inter ≥1 +
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น Inter 4
(2 A+ (1st/Corr.) + 3 A (1st/Corr.≥1) 

วิธีพิเศษ ใช้วิธีที่ 1 => คุณภาพ A+ โดยเอกฉันท์

วิธีที่ 3 วิจัย (1st/Corr.) Life time Cita. h index Principal investigator
สายวิทย์ 10 Q1/2 (10) 1000 ≥ 18 ≥ 10*
**ผลงานหลังเป็น รศ.            (Base Scopus) * แหล่งทุนภายนอก ตามจ านวนเงินที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด

วิจัย:ต้องลงวารสาร

3.วิจัย Inter 10 A (1st/Corr. ≥ 6)

ตามประกาศ ก.พ.อ. 2564



รศ. – 2 ปี

ผลการสอน

มีชั่วโมงสอน ≥ 1 วิชา
(3 หน่วยกิต)

-ไม่ต้องประเมินการสอน-

ผลงานทางวิชาการ

วิธีที่ 2

1.วิจัย 3 (1st/Corr. ≥ 3) 

วิธีปกติ

วิธีพิเศษ ใช้วิธีที่ 1 => คุณภาพ A+ โดยเอกฉันท์

ศ.
(สังคม-มนุษย)์

วิธีที่ 1

1.วิจัย 2 (1st/Corr. ≥ 2) + ต ารา/หนังสือ 2 (1st ≥ 1) 

2.วิจัย 1 + ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 1 (1st/Corr. ≥ 2) 
+ ต ารา/หนังสือ 2 (1st ≥ 1)

คุณภาพ A

2.วิจัย ≥1 + ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 2
(1st/Corr. ≥ 3) 

3.ต ารา/หนังสือ 3 (1st)

วิธีที่ 3 วิจัย (1st/Corr.) Life time Cita. h index Principal investigator
สายสังคม 10 (10) บริหารธุรกิจ 500 ≥ 8 ≥ 10*

เศรษฐศาสตร์ 200
**ผลงานหลังเป็น รศ.            (Base Scopus) * แหล่งทุนภายนอก ตามจ านวนเงินที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด

คุณภาพ A+

ตามประกาศ ก.พ.อ. 2564

วิจัย:ต้องลงวารสาร







➢ - พนัธกจิของอาจารย์ - สอน                          - วจิยั 
- บริการวชิาการ           - ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

➢ - การต่อสัญญาการปฏิบัตงิาน 
- สัญญาที่ 1 ภายใน 3 ปี
- สัญญาที่ 2  มีระยะเวลา 5 ปี   (รวมตั้งแต่เข้าท างาน 5+3 = 8 ปี)
- สัญญาที่  3 ตลอด......)

➢ - การวางแผนขอต าแหน่งทางวชิาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้ ภายใน 8 ปี
--- จบ ป. เอก  สามารถย่ืนขอผู้ช่วยศาสตราจารย์   เม่ือท างานครบ   1 ปี
--- จบ ป.โท     สามารถย่ืนขอผู้ช่วยศาสตราจารย์  เม่ือท างานครบ   4 ปี 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ



กระบวนการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ



ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความหมาย และหน้าที่

2022/12/16

➢ สภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ แต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ 

และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

➢ สภาวิชาการ ท าหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการแต่งตั้งและถอดถอน

ต าแหน่งทางวิชาการ

➢ ก.พ.ว. หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่แต่งตั้ง

โดยสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่พิจารณาประเมินการขอแต่งตั้ง



2022/12/16

➢ ก.พ.อ. หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

➢ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า

หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

➢ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

➢ ผู้ขอ หมายความว่า ผู้ขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความหมาย และหน้าที่ (ต่อ)



กองบริหารการศึกษารับเรื่องและ
ตรวจสอบความถูกต้อง



ข้าราชการทุกต าแหน่ง/ศาสตราจารย์



แนวทางการประเมินผลการสอน 

2022/12/16

1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของ
การสอนให้ชัดเจน และคัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลลัพธ์
การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน (ค่านิยามรูปแบบการเผยแพร่ และ
ลักษณะคุณภาพดังตารางแนบท้าย) ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และกฎหมาย 



2022/12/16

2. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนที่
ทันสมัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา 
เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรก ประสบการณ์จริง ใช้
ค าถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน หรือใช้สื่อ
ปฏิสัมพันธ์ แบบดิจิทัล (digital interactive media) 

3. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใด
ที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต (lifelong 
learner) 

แนวทางการประเมินผลการสอน (ต่อ) 



2022/12/16

4. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่าง 
มีเหตุผลในวิชาที่สอน 

5. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

6. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

แนวทางการประเมินผลการสอน (ต่อ)



2022/12/16

7. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์และสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล
(digital interactive media) ที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถ
จ าลองสถานการณ์สมมติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 

8. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน
(interpersonal skill) ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา 
การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น 

9. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน

แนวทางการประเมินผลการสอน (ต่อ)



2022/12/16

กลุ่ม 1 งานวิจัย 
กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
2.4 กรณีศึกษา (case study)                  2.5 งานแปล
2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 2.9 สิทธิบัตร 2.10 ซอฟต์แวร์
2.11 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 2.12 ผลงานนวัตกรรม 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ



2022/12/16

กลุ่ม 3
3.1 ต ารา       3.2 หนังสือ        3.3 บทความทางวิชาการ 

กลุ่ม 4
4.1 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
4.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
4.3 ผลงานการสอน 
4.4 ผลงานนวัตกรรม 
4.5 ผลงานศาสนา 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ



ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป

2022/12/16

ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้อง
- เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือ
- ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หรือ
- ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หมายถึง ผู้ที่มีชื่อในผลงานวิชาการเป็น
ชื่อแรก รับผิดชอบการท าผลงานวิชาการ และเขียนต้นฉบับ (manuscript) ชิ้นนั้น
ด้วยตนเอง



2022/12/16

ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) 
หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท มีส่วนส าคัญทางปัญญา (essentially intellectual 
contribution) ด้วยความเชี่ยวชาญจ าเพาะในสาขาวิชาของตนเอง และความ
รับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการวิจัย (research design) หรือการออกแบบงาน
วิชาการนั้น ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป (ต่อ)



2022/12/16

ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มี
บทบาทและความรับผิดชอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ 
ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเรื่องราว แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวิชาการที่ประกอบด้วย 
การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งท าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ติดต่อกับบรรณาธิการ 

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป (ต่อ)
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ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการ
วิจัย ท่ีเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้
ได้มาซึ่ง ข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
(งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการน าวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์-Applied 
research) หรือ งานวิจัยสร้างสรรค์ (Creative research) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ 
หรือกระบวนการใหม่ ที่เกิดประโยชน์

งานวิจัย



งานวิจัย………. ลักษณะคุณภาพ
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ระดับ B
เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ระดับ A

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็น
ความรู้ใหม่ที่ลึกซ้ึงกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว และต้องเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย 
โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในด้านสังคมหรือมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ระดับ A+ 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น (outstanding) 

รวมทั้งได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับแนวหน้านานาชาติของ
สาขาวิชานั้น ๆ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมี
หลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวงวิชาการ และวงวิชาชีพจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) 
ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

งานวิจัย………. ลักษณะคุณภาพ (ต่อ)
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- เป็นงานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
- เกิดจากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎีจากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า

ศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็น
แกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ 

- มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี 
- ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ 
- ให้ความรู้ใหม่ อันเป็นความรู้ส าคัญที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ 
- เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ

ต ารา………. ลักษณะคุณภาพ
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- ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เก่ียวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอ
ขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย 

- ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับ
ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและ
ท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น หากผลงาน
ทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามาเสนอ
เป็นต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา

ต ารา………. ลักษณะคุณภาพ (ต่อ)



ต ารา……..รูปแบบ (ต่อ)
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รูปเล่ม ประกอบด้วย
- ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง

บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า 
- ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย และครบถ้วนสมบูรณ์ 
- การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือ

กรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 
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ระดับ B 
เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด และ

การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมี

1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียน 
ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

3. สามารถน าไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับ 
นานาชาติ มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง

ต ารา………. ลักษณะคุณภาพ
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ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมี
1. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of 

Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รับ

การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ 
3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ

ต ารา……..รูปแบบ



หนังสือ

2022/12/16

งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและ 
ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย

- มโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลาง และมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน 
- มีความละเอียดลึกซึ้ง 
- ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ 
- ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่ง

ทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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- เนื้อหาของหนังสือ ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนด
ของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความ
ทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน
ไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้

หนังสือ (ต่อ)
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รูปเล่ม ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง 
บรรณานุกรม และดัชนีค้นค าที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ 
ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
1. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียง ขึ้น

ทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้าง เสริม
ปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

หนังสือ (ต่อ)
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2. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือท่ีมีผู้เขียนหลายคน (book 
chapter) โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถ
ท าความเข้าใจ ในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้า
อย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้
ข้อสรุปที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

หนังสือ (ต่อ)
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กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
อย่างชัดเจน จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ต้องมีจ านวนอย่างน้อย ๕ บท 
และมีจ านวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนังสือ 
ทั้ง ๕ บท จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ทั้งนี้ อาจอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ และส าหรับการประเมิน 
คุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด

หนังสือ (ต่อ)
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ระดับ B เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
มีแนวคิดและ การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมี 
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้า

ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
3. สามารถน าไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 

หนังสือ……ลักษณะคุณภาพ
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ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมี 
1. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 

(Body of Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก

การได้รับ การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ 
3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับ

นานาชาติ

หนังสือ……ลักษณะคุณภาพ (ต่อ)



บทความทางวิชาการ

2022/12/16

เป็นงานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ
วิเคราะห์ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมี
การส ารวจ วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ 
อาจเป็นการน า ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยที่ผู้เขียน แสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 



2022/12/16

ประกอบด้วย การน าความที่แสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นที่ต้องการ
อธิบายหรือ วิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิง
และบรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

บทความทางวิชาการ………รูปแบบ



2022/12/16

ระดับ B 
เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย 

มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมี

1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

2. สามารถน าไปอ้างอิงในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางในระดับชาติมีความละเอียด
และ ความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 

บทความทางวิชาการ………ลกัษณะคุณภาพ



2022/12/16

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมี
1. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of 

Knowledge) ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2.  มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและ  

ยอมรับ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ

บทความทางวิชาการ………ลกัษณะคุณภาพ (ต่อ)



การกรอกแบบฟอร์ม ก.พ.อ. ๐๓ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง





















ส่วนงาน…..ตรวจสอบอะไรบ้าง

➢ ตรวจสอบเอกสารแบบขอพิจารณาต าแหน่ง (แบบ ก.พ.อ. 03)

➢ ตรวจสอบภาระงาน ว่าเป็นไปตามเกณฑ์

➢ ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ว่าเป็นไปหลักเกณฑ์การเสนอขอ และต้องไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิการศึกษาใดใด หรือการอบรม



➢ตั้งกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ต้องเป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด

➢ตรวจสอบเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน

➢ประเมินการสอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เก็บไว้ได้ 1 ปี หลังประเมินแล้วเสร็จ)

➢ตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการสอนและทางวิชาการ

➢เสนอกรรรมการประจ าส่วนงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน

2022/12/16

ส่วนงาน…..ตรวจสอบอะไรบ้าง (ต่อ)



ข้อสังเกตที่พบบ่อย

1. คุณสมบัติ
➢ ภาระงานสอนในระดับอุดมศึกษาไม่ครบ (ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหรือ

เทียบเท่า )

➢ ยังไม่ผ่านทดลองงาน ไม่สามารถขอต าแหน่งได้

➢ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่อยู่ระหว่างการลาเรียน ลาท าวิจัย



2. ผลการสอน
➢ มีภาระงานสอน น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

➢ มีแผนการสอนและเอกสารการสอน น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

➢ เอกสารประกอบการสอน /เอกสารค าสอน ไม่เป็นไปตามค านิยาม

ข้อสังเกตที่พบบ่อย (ต่อ)



➢ ประเมินการสอนและเอกสารการสอนต้องเป็นวิชาเดียวกัน                                  
และมีการเข้าสังเกตการในชั้นเรียน ประเมินการสอนในรายวิชาที่น ามารวมกัน
ไม่ครบ ๓ หน่วยกิตหรือเทียบเท่า

➢ การสอนนอกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา-ไม่ใช่ภาระงานการสอน
➢ ไม่ได้ระบุว่าเอกสารประกอบการสอน /เอกสารค าสอน ใช้กับรายวิชาใด เมื่อไร

2022/12/16

ข้อสังเกตที่พบบ่อย (ต่อ)



3. ผลงานทางวิชาการ
➢ บทคัดย่อ / โปสเตอร์ >> ไม่จัดเป็นผลงานวิจัย

➢ ผลงานวิจัยต้องเผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง และต้องแสดง
หลักฐานการผ่าน peer review ที่มาจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน

➢ การมีส่วนร่วมในผลงานต้องเป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง

ข้อสังเกตที่พบบ่อย (ต่อ)



2022/12/16

3. ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
➢ การใช้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้องผ่าน peer review ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

จากหลากหลายสถาบัน และต้องไม่ใช้ peer ตรวจรับทุน
➢ จริยธรรมการวิจัย >ตัดต่อ ลอกเลียนผลงานของคนอื่น เป็นผลงานที่เกี่ยวกับ

การใช้จบปริญญา การศึกษา อบรม
➢ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น>ผิดประเภท (พิจารณาค านิยาม)
➢ บทความวิชาการใช้ขอ ผศ. สายสังคม-มนุษย์ เท่านั้น และต้องได้รับการ

ประเมินคุณภาพที่ระดับ A จึงจะใช้แทนผลงานวิจัยตามที่ก าหนดได้ 

ข้อสังเกตที่พบบ่อย (ต่อ)



3. ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
➢ หนังสือ/ต ารา -ไม่ได้ระบุว่าเป็นหนังสือหรือต ารา –ไม่มีการผ่าน Peer review 

จากหลากหลายสถาบัน-ไม่มีรับรองการเผยแพร่

➢ งานแปล -เป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และต้องไม่ใช่ language 
translation ต้องก่อให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างเสริม
ความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์สาขาวิชานั้น

➢ ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ไม่ใช่งานบริการวิชาการ ต้องมีการวัดผล 
และให้เกิดผลหลังท าที่เป็นเชิงประจักษ์/มีการจัดเวทีการเผยแพร่

ข้อสังเกตที่พบบ่อย (ต่อ)



4. อื่นๆ

➢ ตรวจสอบฐานข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ผลงานตามปีที่ตีพิมพ์ ต้องอยู่ในฐานที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด

➢ ผลงานทางวิชาการต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอ
➢ ใช้ชื่อสาขาวิชาไม่ตรงกับประกาศ ก.พ.อ.
➢ ไม่ได้เขียนเสนอเอกสารผลงานทางวิชาการตามแบบแผนสากล (APA)
➢ คุณวุฒิที่จบต้องแสดงให้ตรงกับระบบงานบุคคล

ข้อสังเกตที่พบบ่อย (ต่อ)



เอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่ง
รายการ จ านวน

➢ ผลงานทางวิชาการ+หลักฐานการผ่าน Peer 3 7      (ตัวจริง 1 + ส าเนา 1)

➢ ก.พ.อ. 03 2

➢ แบบตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ+ค าสั่งฯ 2

➢ แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมฯ 2

➢ แบบประเมินการสอน+ค าสัง่ (ถ้าม)ี 2

➢ มคอ. 3 และ มคอ. 5 (รายวิชาที่ประเมินการสอน) 2

➢ เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน 2

➢ แบบประวัติพนักงานจากระบบงานบคุคล 1

➢ หลักฐานการผ่านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ ตามจ านวนผลงาน



Downloads เอกสาร
http://service.buu.ac.th โทร 2617



ข้อผิดพลาดที่พบของผลงาน
ที่ไม่ผ่านการประเมินการขอต าแหน่งทางวิชาการ



ข้อผิดพลาดของผลงานวิจัย

➢ ไวยากรณ์ของบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง

➢ การทบทวนวรรณกรรมน้อย ควรเขียนเป็นเชิงวิพากษ์ (Critical writing)

➢ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเก่า

➢ ระเบียบวิธีวิจัยไม่ถูกต้อง ขาดความสมเหตุสมผล

➢ การก าหนดตัวแปร และกลุ่มตัวอย่างไม่ชัดเจน 

➢ ผลการวิจัย ไม่ตอบวัตถุประสงค์

➢ การแปลผลการวิจัยยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการเสนอแนะไม่ตอบ
วัตถุประสงค์



ข้อผิดพลาดของผลงานวิจัย (ต่อ)

➢ การอภิปรายผลการวิจัยไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการสรุป Result จากงานวิจัย

➢ ผลงานวิจัยมีการศึกษามาก่อนแล้ว ไม่พบองค์ความรู้ใหม่ หรือความก้าวหน้า  
ทางวิชาการ

➢ พบการพิมพ์ผิดหลายแห่งในบทความวิจัย

➢ งานวิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ใช้จบการศึกษา หรือการอบรมที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรใดๆ

➢ เอกสารการมีส่วนร่วมในผลงาน ระบุบทบาทหน้าที่ไม่สอดคล้อง

➢ Beall’s List of Potential Predatory Journals and Publishers 



ข้อผิดพลาดของหนังสือและต ารา

➢ ต ารา ไม่ครอบคลุมตามแผนการสอน

➢ เนื้อหาสาระในเล่มของหนังสือ/ต ารา ไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับชื่อ
หนังสือ/ต ารา 

➢ เนื้อหาไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ขาดความทันสมัย

➢ เนื้อหาทางทฤษฎีและหลักวิชาการน้อยมาก 

➢ เนื้อหาไม่แสดงให้เห็นถึงทฤษฎีและความเชื่อมโยงในแต่ละบท 

➢ การน าเสนอเนื้อหาไม่อ้างอิงแหล่งที่มา 

➢ ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง



ข้อผิดพลาดของหนังสือและต ารา (ต่อ)

➢ ภาพและตารางไม่ชัดเจน อ่านไม่ได้ ไม่มีที่มาและการอ้างอิง  ควรเน้นภาพที่
จัดท าขึ้นมาใหม่ และสื่อความหมายได้ชัดเจน

➢ การอ้างอิงที่มาของภาพและตาราง ในหน้าบรรณานุกรมให้ครบถ้วน

➢ ค านึงถึงการน าภาพจาก Internet อาจมีลิขสิทธิ์ ควรมีการขออนุญาต    
ควรวาดหรือใช้ภาพถ่ายของผู้เขียนเอง

➢ ขาดการน างานวิจัยหรือประสบการณ์ของผู้ขอ มาตกผลึกเป็นองค์ความรู้
ใหม่ๆ หรือถ้ามีอาจค่อนข้างน้อย



ข้อผิดพลาดของหนังสือและต ารา (ต่อ)
➢ บรรณานุกรม หรือ เอกสารอ้างอิง ค่อนข้างเก่า หรือล้าสมัย

➢ พิมพ์ผิดเยอะมาก

เสนอแนะ

➢ กรณีมีการปรับปรุงหนังสือและต ารา ขอให้ปรับตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบ
เนื้อหาส่วนอื่น ๆ ให้สมบูรณ์ และควรมีการระบุการปรับปรุงที่หน้าปกหรือปกใน 
และระบุวันที่พิมพ์ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการปรับปรุง

➢ หนังสือหรือต ารา + งานวิจัย ควรมีเนื้อหาอยู่ในทิศทางเดียวกัน





THANK   YOU


