
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชธาน ี
ว่าด้วย คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ วิธกีารแต่งตั้ง และถอดถอน  

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ก 

สารบัญ 

หน้า 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชธานี ----------------------------------------------------------------------------------------- ๒ 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอด ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ภาคผนวก ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๕ 

ภาคผนวกท่ี ๑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๖ 
แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอฯ และการเตรียม
เอกสารหลักฐาน 
ภาคผนวกท่ี ๒---------------------------------------------------------------------------------------------------------
๖๕๕ 
ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ภาคผนวกท่ี ๓ ------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๑๒  
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ภาคผนวกท่ี ๔ ------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๑๓ 
ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส านักวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ---------------- 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดต าแหน่งวิชาการ ๒๕๖๔ ------------------------------------ 

 

   



๒ 

 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชธานี 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
------------------------------------- 

 ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน
ออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชธานี 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้  

 
หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอด
ถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้  
“ระเบียบ กกอ.” หมายความว่า “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ              
พ.ศ. ๒๕๖๕” 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชธานี 



๓ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชธานี  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี 
“คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการประจ ามหาวิทยาลัยราชธานี ตามระเบียบ กกอ. 
“คณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรอง

การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี 
“คณะกรรมการส านักวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการส านักวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย

ราชธานี 
“ต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 
“ผู้ขอ” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชธานี ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกค าสั่งและประกาศเพ่ือ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวดที่ ๒ 
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๕ การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบ กกอ. ดดย      
ผู้ขอต้องมีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ เอกสารประกอบการพิจารณา ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายระเบียบ กกอ. ดังนี้ 
 ๖.๑ ส าหรับผู้ขอ  
 (๑) แบบเสนอขอประเมินผลการสอน 

(๒) แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 (๓) แบบประเมินคุณสมบัติดดยผู้บังคับบัญชา 

(๔) เอกสารประกอบการการสอน หรือเอกสารค าสอน 
(๕) เอกสารผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ กกอ. 
(๖) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

 (๗) แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

๖.๒ ส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
(๑) แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
(๒) แบบประเมินผลการสอน 



๔ 

(๓) แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
 
๖.๓ ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(๑) แบบสรุปผลการสอน 
(๒) แบบเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
(๓) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 
(๔) แบบประเมินคุณภาพต ารา/หนังสือ 
(๕) แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 (๖) เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายละเอียดแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และตัวอย่างการเตรียมเอกสาร
หลักฐาน ตามเอกสารในภาคผนวก ๑ 

 

หมวดที่ ๓ 
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 

ข้อ ๗ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชธานี ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้คณาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการดดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการ
ตามระเบียบ กกอ. ดังนี้ 

 ๘.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ๘.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้ขอต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ประจ า และท าหน้าที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือ 
   ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาดทหรือเทียบเท่า ผู้ขอต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ประจ า และท าหน้าที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ 
   ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้ขอต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ประจ า และท าหน้าที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 



๕ 

   ในกรณีที่ผู้ขอเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา  
ของรัฐหรือเอกชน และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ เสนอขอก าหนดต าแหน่งมาแล้ว  
อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอน หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้น   
มารวมค านวณเวลาในการสอนได้ ๓ ใน ๔ ส่วนของเวลาที่ท าการสอน 

ในกรณีที่ผู้ขอได้รับวุฒิเพิ่ม ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
อาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน 
เพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่ง 

  ๘.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอตามระเบียบ กกอ.       
ที่ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นทุก ๆ ด้าน ดดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ และสามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด 

  ผู้ขอต้องมีชั่วดมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความช านาญในการสอน จะต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลาย
วิชาหรือสอนวิชาที่มีผุ้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุก
วิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตระบบทวิภาค และมี
คุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว ดดยผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ 

๘.๑ .๓ ผลงานทางวิชาการ ต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B 
(รายละเอียด ตามเอกสารในภาคผนวก ๒) ตามระเบียบ กกอ. และมีปริมาณอย่างน้อย ดังนี้ 

(๑) งานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
(๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

   (๓) งานวิจัย ๑ เรื่อง และ ต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม  
   ดดยที่งานวิจัยตาม (๑) – (๓) อย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการ ตามระเบียบ กกอ. 
   การน างานวิจัย หรือ งานใดๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอ
ได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 
   ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้
ในระเบียบ กกอ. ดดยแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ ดดยคณะกรรมการ



๖ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย 
รายละเอียด ตามเอกสารในภาคผนวก ๓ 

๘.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามระเบียบ กกอ. ดังนี้  

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานขอผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและ
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า ๑ 
ฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน ดดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ใน
ลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของ
ตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

(๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประดยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน 

(๔) ผลงานทางวิชการต้องได้มาจากการศึกษาดดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ 
ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยดดยหวังผลประดยชน์
ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ ดดย
ปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

(๕) ต้องน าผลงานทางวิชาการไปใช้ประดยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย  

(๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอ
จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

๘.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  ๘.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
  ๘.๒.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอ ตามระเบียบ กกอ. ที่

ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็น ทุกๆ ด้าน ดดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ และสามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด รวมทั้งต้องมีความช านาญพิเศษในการสอน 

๘.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๓ วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B 

(รายละเอียด ตามเอกสารในภาคผนวก ๒) ตามระเบียบ กกอ. และมีปริมาณอย่างน้อย ดังนี้ 
 (๑) งานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
 (๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ

    และ  
 (๓) ต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม  



๗ 

   ดดยที่งานวิจัยตาม (๑) – (๒) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติ หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ตามที่ กกอ. ก าหนด และอย่างน้อย ๑ 
เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
ต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวิชการ ตามระเบียบ กกอ. 

 วิธีที่  ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ตาม
ระเบียบ กกอ. และมีปริมาณ ดังนี้ 

(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๓ เรื่อง  
  มีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๒ เรื่อง  
  มีคุณภาพระดับ B อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือ 
(๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๒ เรื่อง มีคุณภาพระดับ A  
  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน อย่างน้อย ๑ เรื่อง  
  มีคุณภาพระดับ B  

      ดดยที่งานวิจัยตาม (๑) – (๒) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ หรือ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ตามที่ กกอ. ก าหนด และอย่างน้อย ๒ 
เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชการ ตามระเบียบ กกอ. 
   สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดดยวิธีที่ ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ต าราหรือ
หนังสืออย่างน้อย ๒ เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ A ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และอย่าง
น้อย ๑ เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ B แทนผลงานตาม (๑) – (๒) ได้ ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ ตามระเบียบ กกอ. 
   การน างานวิจัย หรือ งานใดๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอ
ได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 
   ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้
ในระเบียบ กกอ. ดดยแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ ดดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย 
   อนุดลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. ก าหนด 
ไม่เกิน ๕ ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ใน ๓ ของผลงานที่น ามา
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ดดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่หลังจากที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย 



๘ 

 วิธีที่ ๓ ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคดนดลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ ตามที่ กกอ. ก าหนด ผู้ขอต้อง
เสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Quartile ๑ และ Quartile ๒ ของ Scopus (ภาคผนวก ๓) หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดดยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ  

(๒ ) มี งานวิจัยที่ ได้ รับการอ้างอิงจาก Scopus ดดยรวม (Life-time 
Citation) อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ ดดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 

(๓) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 
(๔) เป็นหัวหน้าดครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๕ ดครงการ (Life-time)   
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการสาขาวิชาทาง

บริหารธุรกิจ เศรษฐาสตร์ และ สาขาวิชาอ่ืนๆ ตามที่  กกอ. ก าหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๕ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดดยอย่างน้อย ๓ เรื่อง     
ผู้ข้อต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ 

(๒ ) มี งานวิจัยที่ ได้ รับการอ้างอิงจาก Scopus ดดยรวม (Life-time 
Citation) อย่างน้อย ๑๕๐ รายการ ดดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 

(๓) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๔ และ 
(๔) เป็นหัวหน้าดครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๕ ดครงการ (Life-time)   
   ทั้งนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่างทางวิชาการ พิจารณาเห็นว่าจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘.๑.๔ และผลงานทางวิชาการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว ให้น าเสนอต่สภามหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ ดดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

๘.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๘.๑.๔  

 ๘.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กกอ. ทุกประการ 
ข้อ ๙ วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ ดดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการตามระเบียบ กกอ. ดดยเป็นไปตามข้ันตอน ดังนี้ 



๙ 

๙.๑ ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมยื่นเอกสารตามข้อ ๖.๑  

๙.๒ เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบเอกสารว่ามีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา 

๙.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการ
สอนเพ่ือประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนของผู้ขอ ได้ตามความเหมาะสม 

๙.๔ เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน/
เอกสารค าสอนของผู้ขอแล้วเสร็จ ให้เสนอแบบสรุปผลการสอนต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ 

กรณียื่นขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า ให้เก็บผลการประเมินความสามารถในการสอนและ
ผลงานสอนไว้ได้ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอนุมัติ และจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
ไว้ประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อไป  

๙.๕ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการใน
สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ ถึง ๕ คน 
 

 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ. ก าหนดส าหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ 
หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอ ดดยต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็น
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ และก าหนดให้ต้องมี
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ดดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน คุณสมบัติพิเศษ และอ านาจหน้าที่ของกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในระเบียบ กกอ.    

 ๙.๗ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๙.๖ แล้ว ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ส าหรับกรณีที่มีมติ
อนุมัติ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการซึ่งต้องระบุสาขาวิชาของต าแหน่งทาง
วิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี ตาม
เอกสารในภาคผนวก ๔ 

 



๑๐ 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) กรณีที่ผู้ขอมีคุณสมบัติครบถ้วน และผลงานทางวิชาการได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีก าหนด การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีผลในวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 (๒) กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน ดดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และผลงานทางวิชาการได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ มีผลในวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

ข้อ ๑๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลการสอน ผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามท่ี กกอ. ก าหนด 

ข้อ ๑๒ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการดดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการดังนี้  
 ๑๒.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
  ๑๒.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้ขอต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือ 
   ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาดทหรือเทียบเท่า ผู้ขอต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ 
   ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้ขอต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ทั้งนี้  ต้องท าการสอน ร่วมท าการสอนหรือควบคุมการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในขณะที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  ๑๒.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอตามระเบียบ กกอ.       
ที่ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นทุก ๆ ด้าน ดดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ และสามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด 

  ผู้ขอต้องมีชั่วดมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความช านาญในการสอน จะต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลาย
วิชาหรือสอนวิชาที่มีผุ้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุก
วิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตระบบทวิภาค และมี
คุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว ดดยผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ 

  ๑๒.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ให้น าความในข้อ ๘.๑.๓ มาใช้บังคับดดยอนุดลม 



๑๑ 

  ๑๒.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้น าความในข้อ ๘.๑.๔ มาใช้บังคับดดยอนุดลม 
  ๑๒.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ 
   ๑๒.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
   ๑๒.๒.๒ ผลการสอน ให้น าความในข้อ ๘.๒.๒ มาใช้บังคับดดยอนุดลม แต่ต้องมี
ความช านาญพิเศษในการสอน 
   ๑๒.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ให้น าความในข้อ ๘.๒.๓ มาใช้บังคับดดยอนุดลม 
   ๑๒.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์พิเศษ ให้น าความในข้อ ๘.๒.๔ มาใช้บังคับดดยอนุดลม 

  ๑๒.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบ กกอ. ทุก
ประการ 

 ข้อ ๑๓ วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

  การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ให้ด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ดดยอนุดลม การพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 
ให้ด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ดดยอนุดลม 

  การแต่งตั้งผู้มิได้เป็นคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้แต่งตั้งเป็นอาจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ตามล าดับ 

 
หมวดที่ ๔ 

การแต่งตั้งผู้ท่ีเคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน 

ข้อ ๑๔ คณาจารย์ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศ หรือ
มหาวิทยาลัยชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกับที่เคยได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ และระดับต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าที่บุคคลนั้นเคยด ารงอยู่ ทั้งนี้ ดดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย และ เป็นไปตามระเบียบ กกอ. 

ข้อ ๑๕ การด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามกรณีที่ก าหนดในข้อ ๑๔ ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

 ๑๕.๑ มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๑๔ ดดยตรวจสอบสถานภาพต าแหน่งทางวิชาการเดิม



๑๒ 

จากมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยชั้นสูงเดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง และตรวจสอบการรับรอง
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยชั้นสูง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาที่ผู้นั้นได้
เคยรับแต่งตั้งของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยชั้นสูงต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณี แล้วเสนอผล
การตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา 

 ๑๕.๒ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลงานทางวิชาการและอาจ
ด าเนินการตามหมวดที่ ๓ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบ กกอ. ต่อไป 

 
หมวดที่ ๕  

การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนด ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย และสามารถเสนอขอ
ทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ดดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าว 
แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบมติ 

 เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว ให้
ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มี
ความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการ ดังนี้  
 ๑๗.๑ การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง 

๑๗.๑.๑ ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อดต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับ
พิจารณาก็ได ้

๑๗.๑.๒ ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อดต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรับไว้
พิจารณา ดดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อดต้แย้งนั้น 
 ๑๗.๒ การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
  ๑๗.๒.๑ ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อดต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อ
ดต้แย้งดดยมีเหตุผลเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 

๑๗.๒.๒ ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อดต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผล
เพ่ิมเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม จากที่แต่งตั้งไว้เดิม จ านวน ๒ ถึง ๓ คน เพ่ือ
พิจารณาค าชี้แจง ข้อดต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมท าหน้าที่เป็นประธาน 



๑๓ 

ทั้งนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการส าหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ของกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมนั้นด้วย 

ข้อ ๑๘ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะค าชี้แจงข้อดต้แย้งของผลงานทางวิชาการ 
ที่ยื่นไว้เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้
ขอมีผลงานทางวิชาการใหม่เพ่ิมเติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องด าเนินการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่าวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิม  
เป็นวันเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ 

 กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ค า
วินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

 
หมวดที่ ๖ 

การลงโทษ และการถอดถอน 

ข้อ ๑๙ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงดทษผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
อันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่
มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบ กกอ. ดังนี้ 

 ๑๙.๑ ในกรณีที่ตรวจพบว่า ผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมี
พฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืน สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง 
(fabrication) บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ในการ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการดดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเรื่อง
เดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า ๑ ฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน ดดย
ไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชนเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และการกระท าใด ๆ ที่
เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการ
พิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่ง
การกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดไม่น้อยกว่า ๕ ปี
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 

 ๑๙.๒ ในกรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น เป็นการลอก
เลียนผลงานของผู้อ่ืน สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 
(falsification) หรือน าเอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ ดดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองใน
เรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า ๑ ฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน ดดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ หรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชนเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และการกระท าใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผล



๑๔ 

การศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการ กกอ. เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาดปรดเกล้าฯ ถอดถอน และด าเนินการ
ทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดไม่น้อยกว่า ๕ ปีแต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอด
ถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาดปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

(ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

ภาคผนวก 

๑. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอฯ และ
การเตรียมเอกสารหลักฐาน  

๒.  ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

๓. วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ (รวม Quartile 1 
และ Quartile 2 ของ Scopus 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

ภาคผนวกที่ ๑ 

แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอฯ 

และการเตรียมเอกสารหลักฐาน 

 ๖.๑ ส าหรับผู้ขอ  
 (๑) แบบเสนอขอประเมินผลการสอน 

(๒) แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 (๓) แบบประเมินคุณสมบัติดดยผู้บังคับบัญชา 

(๔) เอกสารผลงานทางการสอนที่ใช้ประกอบการประเมินผลการสอน 
(๕) เอกสารผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ กกอ. 
(๖) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

 (๗) แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

๖.๒ ส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
(๑) แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
(๒) แบบประเมินผลการสอน 
(๓) แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
 
๖.๓ ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(๑) แบบสรุปผลการสอน 
(๒) แบบเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
(๓) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย/ต ารา/หนังสือ 
(๔) แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ 
(๕) แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 (๖) เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัย 

 

 

 



๑๗ 

 
 

แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
------------------------------------- 

 

ใช้ประกอบการขอต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์          รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์  

       ในสาขาวิชา ................................... ..................... 

 ของ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................................... ... 

สังกัดภาควิชา .......................................................................... คณะ................................................................... 

วิทยาเขต .................................................................................. ขอรับการประเมินการสอน  

 ภาคการศึกษาท่ี ๑      ภาคการศึกษาท่ี ๒     ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ในปีการศึกษา .................  

รายวิชา ........................................................................................ รหัสวิชา ................... ..................................... 

พร้อมส่งเอกสารในวิชาดังกล่าว จ านวน ๓ ชุด ดังนี้ 

   เอกสารประกอบการสอนในการเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   เอกสารค าสอนในการเสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   เอกสารการสอน/สื่อการสอนในการเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 

ชื่อผู้แต่ง ......................................................................... ภาคการศึกษา/ปีที่ใช้สอน . ....................................... 

ชื่อเรื่อง/วิชา .................................................................. รหัสวิชา ................................. ................................... 

ภาควิชา ............................................... ....... คณะ ............................................. จ านวน ........................  หน้า 

 

      ลงชื่อ .................................................... ผู้ขอ  

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

 

 
 

มรธ.ตว.๖.๑.๑ 



๑๘ 

(๑) แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ส่วนที่ ๑  :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดดยวิธี ปกติ 
ในสาขาวิชา......................................... 

ของ (นาย/นาง/นางสาว)  …………………………………. 
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา ......……………………………. 

คณะ/ส านัก/วิทยาลัย...................................... มหาวิทยาลัยราชธานี 
------------------------------------------------- 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑   เกิดวันที่ …….. เดือน ……………. พ.ศ. ……….. 
     ๑.๒   อายุ.............. ปี (ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด) 
     ๑.๓   การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ดปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและต่างประเทศ 
๑.๓.๑  ………………….. ……………………. ………………….……………. 
 หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย   

 ……………………………………………………………………………………………. 
๑.๓.๒ ………………….. ……………………. …………………….…………. 
 หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย  
 ……………………………………………………………………………………………. 
๑.๓.๓ ………………….. ……………………. ………………………..………. 
 
 (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาดทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 

๒.  ประวัติการท างานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     ๒.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง อาจารย์……… (ใส่รายละเอียด สาขาวิชา/ภาควิชา คณะ/ส านัก/วิทยาลัย) 

 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์/อาจารย์พิเศษ เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ........ 
๒.๓  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชา......................................................... .....เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
๒.๔  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มรธ.ตว.๖.๑.๒ 



๑๙ 

ในสาขาวิชา...............................................................เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............
  อายุการท างาน ............. ปี .............. เดือน 

 (หมายเหตุ: ถ้าไม่มี ๒.๓ และ ๒.๔ ให้ตัดทิ้งและนับเลขที่ข้อใหม่) 
  ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ (เช่น ต าแหน่งทางการบริหาร เป็นต้น ดปรดระบุช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และ
เรียงจากต าแหน่งล่าสุดตามล าดับ) 

๒.๕.๑  ต าแหน่ง……………………………………….    เมื่อวันที่ ……………………………   
๒.๕.๒  ต าแหน่ง……………………………………….    เมื่อวันที่ …………………………… 
๒.๕.๓   ต าแหน่ง……………………………………….    เมื่อวันที่ …………………………… 

 
๓.  ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑  งานสอน  (ดปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ รายวิชาที่สอน ชม./สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
 ..............      …… (รหัส และชื่อวิชา) ..…. ........ …/๒๕…. 
 ..............      ……………………………………. ........ …/๒๕…. 
 ..............      ……………………………..……. ........ …/๒๕…. 
 ..............      ………………………….………. ........ …/๒๕…. 
 
    ๓.๒  งานวิจัย  (ดปรดระบุเรื่องท่ีท าการวิจัย  ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละดครงการ) 

๓.๒.๑ ชื่อผู้วิจัย ๑, ชื่อผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์, ปีที่พิมพ์จ านวนหน้า. 
  แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (ถ้ามี) 
 ระยะเวลา ........... ปี (พ.ศ. ...... ถึง พ.ศ. ....... ) 

๓.๒.๒ ชื่อผู้วิจัย ๑, ชื่อผู้วิจัย ๒. ชื่องานวิจัย (กรณีงานวิจัยก าลังท า) 
 แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย(ถ้ามี) 
 ระยะเวลา ........... ปี (พ.ศ. ...... ถึง พ.ศ. ....... )   

     

๓.๓   งานบริการทางวิชาการ (ดปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
๓.๓.๑ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ………………………………. วันที่ …………………….        

ณ สถาบัน…………… จัดดดย ...........................................  จ านวน........ ชั่วดมง          
๓.๓.๒ เป็นคณะกรรมการวิชาชีพ…………………… ระยะเวลา ....... ปี (พ.ศ. ๒๕..... - พ.ศ. ๒๕…..) 

ปริมาณเวลาที่ใช้ ……….. ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 
   ๓.๔ งานบริหาร (ดปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบดดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๔.๑  …………….……   ปีการศึกษา ….….-............ ปริมาณเวลาที่ใช้ ....... ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 
๓.๔.๒  .……..………….   ปีการศึกษา ….….-............ ปริมาณเวลาที่ใช้ ....... ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 

๓.๕  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 



๒๐ 

๓.๕.๑  ………………….   ปีการศึกษา ….….-............ ปริมาณเวลาที่ใช้ ....... ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 
๓.๕.๒ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๔.  ผลงานทางวิชาการ  (กรณีเสนอขอพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ให้ระบุผลงานที่
เคยใช้ ขอพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์/รองศาสตราจารย์ ในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ด้วย) 

๔.๑  ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
        (ข้อ ๔.๑.๑ – ๔.๑.๔ ถ้าไม่มีให้คงหัวข้อนั้นไว้ และให้ใส่ค าว่า “- ไม่มี -”) 

  
 ๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 

๔.๑.๑.๑ ชื่อผู้วิจัย ๑ และ ชือ่ผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์, ปีที ่
พิมพ์จ านวนหน้า. แหล่งเงินทุนวิจัย(ถ้ามี) 

อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้วิจัย) 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 

การเผยแพร่: 

 ชื่อผู้วิจัย ๑ และ ชื่อผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความวิจัย. ชื่อวารสาร (หรือการ
ประชุมวิชาการ). ปีที่ (ฉบับที่), หน้า............ 

๔.๑.๑.๒  ชื่อผู้วิจัย ๑ และ ชือ่ผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. ชื่อการประชุมทางวิชาการ. 
ครั้งที่ประชุม วัน เดือน ปี. สถานที่ประชุม. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. หน้าแรก-หน้า
สุดท้าย. 

  อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้วิจัย) 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  

    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. .............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.................ตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 

 
๔.๑.๑.๓ ชื่อผู้วิจัย ๑ และ ชือ่ผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. ชื่อวารสารทางวิชาการ. ปีที่  

เดือน ปี. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. หน้าแรก - หน้าสุดท้าย. 
  อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้วิจัย) 



๒๑ 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
    ไม่เคยใช้  
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. .............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.................ตาม

เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

หมายเหตุ:  
๑. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้กรอกรายละเอียดงานวิจัย การเผยแพร่ และ

ต้องเสนอเล่มวิจัย (ให้ใช้รูปแบบการพิมพ์ตามข้อ ๔.๑.๑.๑) 
๒. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคดนดลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ให้กรอกรายละเอียดของ

บทความวิจัย (Research article) ดดยไม่จ าเป็นต้องเสนอเล่มวิจัย และไม่ต้องเพ่ิมหัวข้อ “การ
เผยแพร่” (ให้ใช้รูปแบบการพิมพ์ตามข้อ ๔.๑.๑.๒ หรือ ๔.๑.๑.๓) 

 
 ๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

๔.๒.๑  ชื่อผู้ท าผลงาน ๑ และ ชื่อผู้ท าผลงาน ๒. (ปีที่ท าผลงาน). ชื่อผลงาน. สถานที่เผยแพร่
ผลงาน. จ านวนหน้า (ถ้ามี).  

อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
๔.๒.๒  ชื่อผู้ท าผลงาน ๑ และ ชื่อผู้ท าผลงาน ๒. (ปีที่ท าผลงาน). ชื่อผลงาน. สถานที่เผยแพร่

ผลงาน. จ านวนหน้า (ถ้ามี).  
อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
  ไม่เคยใช้  
  เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ .................  

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
(หมายเหตุ: ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานที่เป็นประดยชน์ต่อสังคม เน้นถึงการมี

ส่วนร่วมและการยอมรับของสังคม ถ้าไม่มีให้คงหัวข้อนี้ไว้ และให้ใส่ค าว่า “- ไม่มี -”) 
 
 
 
 
 



๒๒ 

๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
๔.๑.๓.๑ ชื่อผู้ท าผลงาน ๑ และ ชื่อผู้ท าผลงาน ๒. (ปีที่ท าผลงาน). ชื่อผลงาน. สถานที่

เผยแพร่ผลงาน. จ านวนหน้า(ถ้ามี).  
 อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

๔.๑.๓.๒ ชื่อผู้ท าผลงาน ๑ และ ชื่อผู้ท าผลงาน ๒. (ปีที่ท าผลงาน). ชื่อผลงาน . สถานที่
เผยแพร่ผลงาน. จ านวนหน้า(ถ้ามี).  

 อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
   ไม่เคยใช้  

   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 

 
           (หมายเหตุ: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้า
ไม่มีให้คงหัวข้อนี้ไว้ และให้ใส่ค าว่า “- ไม่มี -”) 

 
๔.๑.๔ ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 (ข้อ ๔.๑.๔.๑ - ๔.๑.๔.๓ ถ้าไม่มีให้คงหัวข้อนั้นไว้ และให้ใส่ค าว่า “- ไม่มี -”) 
 
 ๔.๑.๔.๑  ต ารา  

๔.๑.๔.๑.๑ ชื่อผู้แต่ง ๑ และ ชื่อผู้แต่ง ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์. จ านวนหน้า. 

            อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

  ไม่เคยใช้  
  เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ .................  

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 



๒๓ 

๔.๑.๔.๒ หนังสือ 

๔.๑.๔.๒.๑ ชื่อผู้แต่ง ๑ และ ชื่อผู้แต่ง ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. แปลจาก. ดดย. ครั้งที่
พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. จ านวนหน้า. 

   อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 
๔.๑.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

 ๔.๑.๔.๓.๑ ชื่อผู้เขียน ๑ และ ชื่อผู้เขียน ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. 
ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. ปีที่(เดือน). หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

 อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

๔.๑.๕ ผลการสอน 
 ๔.๑.๕.๑  เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

 ๔.๑.๕.๑.๑ ชื่อผู้แต่ง ๑, ชื่อผู้แต่ง ๒. (ปีที่พิมพ์). เอกสารประกอบการสอน วิชา…….. 
 ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. จ านวนหน้า. 

 อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
(หมายเหตุ: ถ้าขอต าแหน่งศาสตราจารย์ ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ ๔.๑.๕ ผลการสอน) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอดดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 

 (ในกรณีที่มีผู้ เขียนร่วมหลายคน  ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า  มีส่วนร่วมในผลงานมา
ประกอบการพิจารณาด้วย)  



๒๔ 

(๑) แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ส่วนที่ ๑  :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

ดดยวิธี ปกติ 
ในสาขาวิชา......................................... 

ของ (นาย/นาง/นางสาว)  …………………………………. 
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา ......……………………………. 

คณะ/ส านัก/วิทยาลัย...................................... มหาวิทยาลัยราชธานี 
------------------------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑   เกิดวันที่ …….. เดือน ……………. พ.ศ. ……….. 
     ๑.๒   อายุ.............. ปี (ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด) 
     ๑.๓   การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ดปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและต่างประเทศ 
๑.๓.๑  ………………….. ……………………. ………………….……………. 
 หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย   

 ……………………………………………………………………………………………. 
๑.๓.๒ ………………….. ……………………. …………………….…………. 
 หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย  
 ……………………………………………………………………………………………. 
๑.๓.๓ ………………….. ……………………. ………………………..………. 
 
(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาดทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ด้วย) 
 

๒.  ประวัติการท างานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     ๒.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง อาจารย์……… (ใส่รายละเอียด สาขาวิชา/ภาควิชา คณะ/ส านัก/วิทยาลัย) 

 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์/อาจารย์พิเศษ เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ........ 
 ๒.๓  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  ในสาขาวิชา.......................................................เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
 

รองศาสตราจารย์ 



๒๕ 

 ๒.๔  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
  ในสาขาวิชา................................................ .....เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............

  อายุการท างาน ............. ปี .............. เดือน 
 (หมายเหตุ: ถ้าไม่มี ๒.๓ และ ๒.๔ ให้ตัดทิ้งและนับเลขที่ข้อใหม่) 

 ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ (เช่น ต าแหน่งทางการบริหาร เป็นต้น ดปรดระบุช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และ
เรียงจากต าแหน่งล่าสุดตามล าดับ) 

๒.๕.๑  ต าแหน่ง……………………………………….    เมื่อวันที่ ……………………………   
๒.๕.๒  ต าแหน่ง……………………………………….    เมื่อวันที่ …………………………… 
๒.๕.๓   ต าแหน่ง……………………………………….    เมื่อวันที่ …………………………… 

 
๓.  ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑  งานสอน  (ดปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ รายวิชาที่สอน ชม./สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
 ..............      …… (รหัส และชื่อวิชา) ..…. ........ …/๒๕…. 
 ..............      ……………………………………. ........ …/๒๕…. 
 ..............      ……………………………..……. ........ …/๒๕…. 
 ..............      ………………………….………. ........ …/๒๕…. 
 
    ๓.๒  งานวิจัย  (ดปรดระบุเรื่องท่ีท าการวิจัย  ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละดครงการ) 

๓.๒.๑ ชื่อผู้วิจัย ๑, ชื่อผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์, ปีที่พิมพ์จ านวนหน้า. 
  แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (ถ้ามี) 
 ระยะเวลา ........... ปี (พ.ศ. ...... ถึง พ.ศ. ....... ) 

๓.๒.๒ ชื่อผู้วิจัย ๑, ชื่อผู้วิจัย ๒. ชื่องานวิจัย (กรณีงานวิจัยก าลังท า) 
 แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย(ถ้ามี) 
 ระยะเวลา ........... ปี (พ.ศ. ...... ถึง พ.ศ. ....... )   

     
๓.๓   งานบริการทางวิชาการ (ดปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๓.๑ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ………………………………. วันที่ …………………….        
ณ สถาบัน…………… จัดดดย ...........................................  จ านวน........ ชั่วดมง          

๓.๓.๒ เป็นคณะกรรมการวิชาชีพ…………………… ระยะเวลา ....... ปี (พ.ศ. ๒๕..... - พ.ศ. ๒๕…..) 
ปริมาณเวลาที่ใช้ ……….. ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 

  
 



๒๖ 

   ๓.๔ งานบริหาร (ดปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบดดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
๓.๔.๑  …………….……   ปีการศึกษา ….….-............ ปริมาณเวลาที่ใช้ ....... ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 
๓.๔.๒  .……..………….   ปีการศึกษา ….….-............ ปริมาณเวลาที่ใช้ ....... ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 

 
๓.๕  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๕.๑  ………………….   ปีการศึกษา ….….-............ ปริมาณเวลาที่ใช้ ....... ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 
๓.๕.๒ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๔.  ผลงานทางวิชาการ  (กรณีเสนอขอพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ให้ระบุผลงานที่
เคยใช้ขอพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์/รองศาสตราจารย์ ในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ด้วย) 

๔.๑  ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
        (ข้อ ๔.๑.๑ – ๔.๑.๔ ถ้าไม่มีให้คงหัวข้อนั้นไว้ และให้ใส่ค าว่า “- ไม่มี -”) 

  
 ๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 

๔.๑.๑.๑  ชื่อผู้วิจัย ๑ และ ชื่อผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์, ปี
ที่พิมพ์จ านวนหน้า. แหล่งเงินทุนวิจัย(ถ้ามี) 

อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้วิจัย) 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
  ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
การเผยแพร่: 

 ชื่อผู้วิจัย ๑ และ ชื่อผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความวิจัย. ชื่อวารสาร (หรือการ
ประชุมวิชาการ). ปีที่ (ฉบับที่), หน้า............ 

 
๔.๑.๑.๒    ชื่อผู้วิจัย ๑ และ ชื่อผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. ชื่อการประชุมทางวิชาการ. 

ครั้งที่ประชุม วัน เดือน ปี. สถานที่ประชุม. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. หน้าแรก-หน้า
สุดท้าย. 

  อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้วิจัย) 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
    ไม่เคยใช้  
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. .............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.................ตาม

เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
๔.๑.๑.๓ ชื่อผู้วิจัย ๑ และ ชือ่ผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. ชื่อวารสารทางวิชาการ. ปีที่  

เดือน ปี. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 



๒๗ 

  อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้วิจัย) 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
    ไม่เคยใช้  
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. .............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.................ตาม

เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

 ๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
๔.๒.๑  ชื่อผู้ท าผลงาน ๑ และ ชื่อผู้ท าผลงาน ๒. (ปีที่ท าผลงาน). ชื่อผลงาน. สถานที่เผยแพร่

ผลงาน. จ านวนหน้า (ถ้ามี).  
 อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
๔.๒.๒  ชื่อผู้ท าผลงาน ๑ และ ชื่อผู้ท าผลงาน ๒. (ปีที่ท าผลงาน). ชื่อผลงาน. สถานที่เผยแพร่

ผลงาน. จ านวนหน้า (ถ้ามี).  
 อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
  ไม่เคยใช้  
  เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
(หมายเหตุ: ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานที่เป็นประดยชน์ต่อสังคม เน้นถึงการมี

ส่วนร่วมและการยอมรับของสังคม ถ้าไม่มีให้คงหัวข้อนี้ไว้ และให้ใส่ค าว่า “- ไม่มี -”) 
 

๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
๔.๑.๓.๑ ชื่อผู้ท าผลงาน ๑ และ ชื่อผู้ท าผลงาน ๒. (ปีที่ท าผลงาน). ชื่อผลงาน. สถานที่

 เผยแพร่ผลงาน. จ านวนหน้า(ถ้ามี).  
   อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 



๒๘ 

๔.๑.๓.๒ ชื่อผู้ท าผลงาน ๑ และ ชื่อผู้ท าผลงาน ๒. (ปีที่ท าผลงาน). ชื่อผลงาน. สถานที่
 เผยแพร่ผลงาน. จ านวนหน้า(ถ้ามี).  

   อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
   ไม่เคยใช้  

   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 

 
           (หมายเหตุ: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้า
ไม่มีให้คงหัวข้อนี้ไว้ และให้ใส่ค าว่า “- ไม่มี -”) 
 

๔.๑.๔ ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

 (ข้อ ๔.๑.๔.๑ - ๔.๑.๔.๓ ถ้าไม่มีให้คงหัวข้อนั้นไว้ และให้ใส่ค าว่า “- ไม่มี -”) 

 ๔.๑.๔.๑  ต ารา  

๔.๑.๔.๑.๑ ชื่อผู้แต่ง ๑ และ ชื่อผู้แต่ง ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์. จ านวนหน้า. 

     อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

  ไม่เคยใช้  
  เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

๔.๑.๔.๒ หนังสือ 

๔.๑.๔.๒.๑ ชื่อผู้แต่ง ๑ และ ชื่อผู้แต่ง ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. แปลจาก. ดดย. ครั้งที่
พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. จ านวนหน้า. 

   อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 



๒๙ 

๔.๑.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

 ๔.๑.๔.๓.๑ ชื่อผู้เขียน ๑ และ ชื่อผู้เขียน ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. 
ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. ปีที่(เดือน). หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

   อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

๔.๑.๕ ผลการสอน 

 ๔.๑.๕.๑  เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

 ๔.๑.๕.๑.๑ ชื่อผู้แต่ง ๑, ชื่อผู้แต่ง ๒. (ปีที่พิมพ์). เอกสารประกอบการสอน วิชา…….. 
 ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. จ านวนหน้า. 

   อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
(หมายเหตุ: ถ้าขอต าแหน่งศาสตราจารย์ ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ ๔.๑.๕ ผลการสอน) 

 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอดดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 

 (ในกรณีที่มีผู้ เขียนร่วมหลายคน  ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า  มีส่วนร่วมในผลงานมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 

 

 

 

 



๓๐ 

 
(๑) แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ส่วนที่ ๑  :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 

ดดยวิธี ปกติ 
ในสาขาวิชา......................................... 

ของ (นาย/นาง/นางสาว)  …………………………………. 
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา ......……………………………. 

คณะ/ส านัก/วิทยาลัย...................................... มหาวิทยาลัยราชธานี 
------------------------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑   เกิดวันที่ …….. เดือน ……………. พ.ศ. ……….. 
     ๑.๒   อายุ.............. ปี (ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด) 
     ๑.๓   การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ดปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและต่างประเทศ 
๑.๓.๑  ………………….. ……………………. ………………….……………. 
 หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย   

 ……………………………………………………………………………………………. 
๑.๓.๒ ………………….. ……………………. …………………….…………. 
 หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย  
 ……………………………………………………………………………………………. 
๑.๓.๓ ………………….. ……………………. ………………………..………. 
 
(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาดทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ด้วย) 
 

๒.  ประวัติการท างานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     ๒.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง อาจารย์……… (ใส่รายละเอียด สาขาวิชา/ภาควิชา คณะ/ส านัก/วิทยาลัย) 

 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์/อาจารย์พิเศษ เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ........ 
 ๒.๓  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ศาสตราจารย์ 



๓๑ 

  ในสาขาวิชา.......................................................เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
 ๒.๔  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
  ในสาขาวิชา................................................ .....เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............

  อายุการท างาน ............. ปี .............. เดือน 
 (หมายเหตุ: ถ้าไม่มี ๒.๓ และ ๒.๔ ให้ตัดทิ้งและนับเลขที่ข้อใหม่) 

 ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ (เช่น ต าแหน่งทางการบริหาร เป็นต้น ดปรดระบุช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และ
เรียงจากต าแหน่งล่าสุดตามล าดับ) 

๒.๕.๑  ต าแหน่ง……………………………………….    เมื่อวันที่ ……………………………   
๒.๕.๒  ต าแหน่ง……………………………………….    เมื่อวันที่ …………………………… 
๒.๕.๓   ต าแหน่ง……………………………………….    เมื่อวันที่ …………………………… 

 
๓.  ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑  งานสอน  (ดปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ รายวิชาที่สอน ชม./สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
 ..............      …… (รหัส และชื่อวิชา) ..…. ........ …/๒๕…. 
 ..............      ……………………………………. ........ …/๒๕…. 
 ..............      ……………………………..……. ........ …/๒๕…. 
 ..............      ………………………….………. ........ …/๒๕…. 
 
    ๓.๒  งานวิจัย  (ดปรดระบุเรื่องท่ีท าการวิจัย  ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละดครงการ) 

๓.๒.๑ ชื่อผู้วิจัย ๑, ชื่อผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์, ปีที่พิมพ์จ านวนหน้า. 
  แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (ถ้ามี) 
 ระยะเวลา ........... ปี (พ.ศ. ...... ถึง พ.ศ. ....... ) 

๓.๒.๒ ชื่อผู้วิจัย ๑, ชื่อผู้วิจัย ๒. ชื่องานวิจัย (กรณีงานวิจัยก าลังท า) 
 แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย(ถ้ามี) 
 ระยะเวลา ........... ปี (พ.ศ. ...... ถึง พ.ศ. ....... )   

     
๓.๓   งานบริการทางวิชาการ (ดปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๓.๑ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ………………………………. วันที่ …………………….        
ณ สถาบัน…………… จัดดดย ...........................................  จ านวน........ ชั่วดมง          

๓.๓.๒ เป็นคณะกรรมการวิชาชีพ…………………… ระยะเวลา ....... ปี (พ.ศ. ๒๕..... - พ.ศ. ๒๕…..) 
ปริมาณเวลาที่ใช้ ……….. ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 

  



๓๒ 

   ๓.๔ งานบริหาร (ดปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบดดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
๓.๔.๑  …………….……   ปีการศึกษา ….….-............ ปริมาณเวลาที่ใช้ ....... ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 
๓.๔.๒  .……..………….   ปีการศึกษา ….….-............ ปริมาณเวลาที่ใช้ ....... ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 

 
๓.๕  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๕.๑  ………………….   ปีการศึกษา ….….-............ ปริมาณเวลาที่ใช้ ....... ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 
๓.๕.๒ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๔.  ผลงานทางวิชาการ  (กรณีเสนอขอพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ให้ระบุผลงานที่
เคยใช้ขอพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์/รองศาสตราจารย์ ในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ด้วย) 

๔.๑  ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
        (ข้อ ๔.๑.๑ – ๔.๑.๔ ถ้าไม่มีให้คงหัวข้อนั้นไว้ และให้ใส่ค าว่า “- ไม่มี -”) 

  
 ๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 

๔.๑.๑.๑  ชื่อผู้วิจัย ๑ และ ชื่อผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์, ปี
ที่พิมพ์จ านวนหน้า. แหล่งเงินทุนวิจัย(ถ้ามี) 

อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้วิจัย) 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง

ศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
  ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
การเผยแพร่: 

 ชื่อผู้วิจัย ๑ และ ชื่อผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความวิจัย. ชื่อวารสาร (หรือการ
ประชุมวิชาการ). ปีที่ (ฉบับที่), หน้า............ 

 
๔.๑.๑.๒    ชื่อผู้วิจัย ๑ และ ชื่อผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. ชื่อการประชุมทางวิชาการ. 

ครั้งที่ประชุม วัน เดือน ปี. สถานที่ประชุม. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. หน้าแรก-หน้า
สุดท้าย. 

  อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้วิจัย) 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง

ศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
    ไม่เคยใช้  
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. .............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.................ตาม

เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 



๓๓ 

๔.๑.๑.๓ ชื่อผู้วิจัย ๑ และ ชือ่ผู้วิจัย ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. ชื่อวารสารทางวิชาการ. ปีที่  
เดือน ปี. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

  อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้วิจัย) 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง

ศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
    ไม่เคยใช้  
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. .............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.................ตาม

เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

 ๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
๔.๒.๑  ชื่อผู้ท าผลงาน ๑ และ ชื่อผู้ท าผลงาน ๒. (ปีที่ท าผลงาน). ชื่อผลงาน. สถานที่เผยแพร่

ผลงาน. จ านวนหน้า (ถ้ามี).  
 อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง

ศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 
๔.๒.๒  ชื่อผู้ท าผลงาน ๑ และ ชื่อผู้ท าผลงาน ๒. (ปีที่ท าผลงาน). ชื่อผลงาน. สถานที่เผยแพร่

ผลงาน. จ านวนหน้า (ถ้ามี).  
 อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รอง

ศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
  ไม่เคยใช้  
  เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
(หมายเหตุ: ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานที่เป็นประดยชน์ต่อสังคม เน้นถึงการมี

ส่วนร่วมและการยอมรับของสังคม ถ้าไม่มีให้คงหัวข้อนี้ไว้ และให้ใส่ค าว่า “- ไม่มี -”) 
 

๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
๔.๑.๓.๑ ชื่อผู้ท าผลงาน ๑ และ ชื่อผู้ท าผลงาน ๒. (ปีที่ท าผลงาน). ชื่อผลงาน. สถานที่

 เผยแพร่ผลงาน. จ านวนหน้า(ถ้ามี).  



๓๔ 

   อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

๔.๑.๓.๒ ชื่อผู้ท าผลงาน ๑ และ ชื่อผู้ท าผลงาน ๒. (ปีที่ท าผลงาน). ชื่อผลงาน . สถานที่
 เผยแพร่ผลงาน. จ านวนหน้า(ถ้ามี).  

   อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
   ไม่เคยใช้  

   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 

 
           (หมายเหตุ: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้า
ไม่มีให้คงหัวข้อนี้ไว้ และให้ใส่ค าว่า “- ไม่มี -”) 

๔.๑.๔ ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

 (ข้อ ๔.๑.๔.๑ - ๔.๑.๔.๓ ถ้าไม่มีให้คงหัวข้อนั้นไว้ และให้ใส่ค าว่า “- ไม่มี -”) 

 ๔.๑.๔.๑  ต ารา  

๔.๑.๔.๑.๑ ชื่อผู้แต่ง ๑ และ ชื่อผู้แต่ง ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์. จ านวนหน้า. 

     อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
แล้วหรือไม่   

  ไม่เคยใช้  
  เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ .................  

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 
 
 



๓๕ 

๔.๑.๔.๒ หนังสือ 

๔.๑.๔.๒.๑ ชื่อผู้แต่ง ๑ และ ชื่อผู้แต่ง ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. แปลจาก. ดดย. ครั้งที่
พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. จ านวนหน้า. 

   อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 
๔.๑.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

 ๔.๑.๔.๓.๑ ชื่อผู้เขียน ๑ และ ชื่อผู้เขียน ๒. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. 
ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. ปีที่(เดือน). หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

   อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  x % : y % (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอดดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 

 (ในกรณีที่มีผู้ เขียนร่วมหลายคน  ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า  มีส่วนร่วมในผลงานมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 



๓๖ 

(๒) แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

ส่วนที่ ๒  :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา.................................................... 

ดดยวิธี................................................. 
ของ  …………………………………. 

สังกัด  ภาควิชา/สาขาวิชา ......……………………………. 
คณะ............................................................   มหาวิทยาลัยราชธานี 

------------------------------------------------- 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / 
ศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................... เป็นผู้มีคุณสมบัติ...(ครบถ้วน/
ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 
      ลงชื่อ ...................................................................  
                      (..................................................................) 
               ต าแหน่ง ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 
           วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว......................................................................  
เป็นผู้มีคุณสมบัติ (เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง / รองศาสตราจารย์ / 
ศาสตราจารย์ 
 
               ลงชื่อ ...................................................................  
                           (..................................................................) 
                ต าแหน่ง.................................................................... 
                 วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...........

มรธ.ตว.๖.๑.๓ 



๓๗ 

(๖) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 

 บทความทางวิชาการ     ต ารา     หนังสือ   งานวิจัย   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
เรื่อง ...................................................................................................................... .................................... 
ผู้ร่วมงาน  จ านวน ..... คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 
 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

มรธ.ตว.๖.๑.๖ 



๓๗ 
 

 

(๗) แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ตอนที่ ๑     ส าหรับผู้ขอ 

         ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้รักษา
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ๕ ประการ ข้าพเจ้าผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการขอยืนยันว่า
ในการท าผลงานทางวิชาการทุกประเภท 

๑. ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่เคยน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและ 
ไม่ เคยลอกเลียนผลงานของผู้ อ่ืน รวมทั้ งไม่ เคยน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

๒. ข้าพเจ้าให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้าไว้อย่างชัดเจน 

๓. ข้าพเจ้าไม่เคยละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลงานทางวิชาการ 

๔. ข้าพเจ้าศึกษาดดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้องและเสนอผลงานตามความ
เป็นจริง ข้าพเจ้าไม่เคยจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยดดยหวังผลประดยชน์ส่วนตัว หรือไม่เคยสร้างความเสียหายแก่
ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบดดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

๕.   ข้าพเจ้าได้น าผลงานไปใช้ประดยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ก าหนดไว้ข้างต้น ๕ ประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการ
ละเมิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว 

 
ลงชื่อ  ................................................................ 
         (                                             ) 
 วันที่...........เดือน.......................... พ.ศ. ............. 

 

ตอนที่ ๒ ส าหรับคณะกรรมการประจ าคณะ/หลักสูตร......................................................................... 
ทราบและตรวจสอบเบื้องต้นแล้วในการประชุมครั้งที่.......วนัที่........เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

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

                      ต าแหน่ง คณบดีคณะ..............................................       
     วันที่...........เดือน.......................... พ.ศ. ............. 
 

มรธ.ตว.๖.๑.๗ 



 
 

๓๘ 
 

 
 

แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
------------------------------------- 

 

ใช้ประกอบการขอต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์          รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชา ........................................................ 

 ของ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................................... .. 
สังกัดภาควิชา .......................................................................... คณะ..................................................... ............. 
วิทยาเขต .................................................................................. ขอรับการประเมินการสอน  
 ภาคการศึกษาท่ี ๑      ภาคการศึกษาท่ี ๒     ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ในปีการศึกษา ..................  
รายวิชา ........................................................................................ รหัสวิชา ................... .................................... 

คณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ........ วันที่ .................. 
มีมติเห็นชอบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อท าหน้าที่ประเมินความสามารถในการ
สอนและเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน เอกสารการสอน/สื่อการสอน แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
๑. ............................................................................. ต าแหน่ง ....................................... ประธาน
คณะอนุกรรมการ 
๒. ............................................................................. ต าแหน่ง ....................................... อนกุรรมการ 
๓. ............................................................................. ต าแหน่ง ....................................... อนุกรรมการ 
 

      ลงชื่อ ................................................... .  
            ( ................................................... )  
             ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
            วันที่ .......................................... 

  

 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ............. เม่ือวันท่ี ..........................  
มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามที่ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

ลงชื่อ ....................................................  
            ( ................................................... ) 
                   ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
             วันที่ ..........................................  
    
 
 
 
 
 
 

มรธ.ตว.๖.๒.๑ 



 
 

๓๙ 
 

 
แบบประเมินผลการสอน 

เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ 
 

       ในสาขาวิชา ........................................................  
 ของ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................... ........................................ 
สังกัดภาควิชา ............................................................................. คณะ............................................................. 
วิทยาเขต ............................................................... ............................................................................................  

 
รายการประเมิน ผลการสอน (คะแนน) 

5 4 3 2 1 
1. วางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลลัพธ์การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ที่วางไว้ ดดยมีเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้ 

     

2. ใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และติดตามการสอนตลอดเวลา 

     

3. สอนให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติมและพัฒนาองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ 

     

4. สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน      
5. ท าให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
6. จัดให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความ
เหมาะสมดดยการสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน การแสดงออก 
การแก้ปัญหา การปรับ และการรับความคิดเห็น 

     

7. ใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม ทันสมัยและสามารถจ าลอง
สถานการณ์ได ้

     

8. การประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน      
รวม คะแนนที่ได้ ............... คะแนน 

*หมายเหตุ  1) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีผลงานการประเมินอยู่ในระดับช านาญ คะแนน ไม่น้อยกว่า 28 คะแนน 
    2) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีผลงานการประเมินอยู่ในระดับช านาญพิเศษ คะแนน ไม่น้อยกว่า 32        
       คะแนน 

       3) ต าแหน่งศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ  
                   คะแนน รวม 36-40 คะแนน 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
......................................................   ลงชื่อ .................................................................... 
........................................................        ( …………………………………………………………. ) 
........................................................   อนุกรรมการประเมินผลการสอน
........................................................                 วนัท่ี ..........................................

มรธ.ตว.๖.๒.๒ มรธ.ตว.๖.๒.๒ 



 
 

๔๐ 

 
 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน  
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

   ในสาขาวิชา ........................................................  
 ของ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................... .............................................. 
สังกัดภาควิชา .......................................................................... คณะ................................. ................................ 
วิทยาเขต .......................................... ........................................  

 

ชื่อผลงานสอนเรื่อง......................................................... ภาคการศึกษา/ปีที่ใช้สอน ......................... ................ 
ชื่อเรื่อง/วิชา ....................................................... ........... รหัสวิชา ......................................................................  
ภาควิชา ........................................................ ... คณะ ............................................ จ านวน ....................  หน้า 
 ๑. ผลการพิจารณาคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 

หัวข้อพิจารณา เป็น ไม่เป็น หมายเหตุ 
๑. เป็นเอกสารประกอบการสอนที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการ
ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นประดยชน์ต่อวงวิชาการ 

   

๒. เป็นเอกสารประกอบการสอนที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการ 
เข้าใจง่าย มีการอ้างอิงถูกต้อง 

   

๓. เป็นเอกสารประกอบการสอนที่มีการวิเคราะห์ และเสนอ
ความรู้ที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

   

๔. เป็นเอกสารประกอบการสอนที่ชี้แนะให้ผู้ เรียนศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติม และคิดสร้างสรรค์ 

   

  

 คุณภาพเอกสารประกอบการสอน ต้องประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
  ระดับ   ดี  ต้องประกอบด้วยหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างน้อย ๑ ข้อ 
  ระดับ   ดีมาก ต้องประกอบด้วยหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างน้อย ๓ ข้อ 
  ระดับ   ดีเด่น ต้องประกอบด้วยหัวข้อทั้ง ๔ ข้อ 
 

 สรุปผล   ดี        ดีมาก     ดีเด่น   ไม่ผ่านเกณฑ์    
        

 ๒. ความเห็นเพิ่มเติม ............................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ ................................................. อนุกรรมการประเมินผลการสอน  
               ( ................................................... )  
     วันที่...............................................  
เกณฑ์การประเมิน: ต้องมีผลงานอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

มรธ.ตว.๖.๒.๓ 



 
 

๔๑ 

 
 

แบบสรุปผลการสอน  
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  

 

       ในสาขาวิชา ........................................................  
 ของ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................  
สังกัดภาควิชา ............................................................................. คณะ.............................. .............................. 
วิทยาเขต .................................................................................................................... .......................................  
 

 ผลการประเมินความสามารถในการสอน 
ที ่ คณะอนุกรรมการ ต าแหน่ง ผลการประเมินคุณภาพ 

การสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ 
ประเมินผลการสอน 

๑.  ประธานอนุกรรมการ   
๒.  อนุกรรมการ   
๓.  อนุกรรมการ   

สรุปผลการประเมิน   
  

 สรุป   ช านาญในการสอน       ช านาญพิเศษในการสอน      เชี่ยวชาญในการสอน 
 ไม่ผ่านเกณฑ์           

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

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

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

                        วันที่................................................  

มรธ.ตว.๖.๓.๑ 



 
 

๔๒ 

 

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 

เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ 
 

ในสาขาวิชา ........................................................ 
ของ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................................... .......... 
สังกัดภาควิชา ............................................................................ คณะ.................................. ........................ 
วิทยาเขต ........................................................................ .............................................................................. 

 

ชื่อผลงาน .........................................................................................................................................................  

บทบาทหน้าที ่  ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) 
รูปแบบของการเสนอ  เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์      เป็นบทความวิจัย  
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ................................ 
  หนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการ 
  หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
 

๑. ผลการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย 

 
ที ่

 
รายการ 

ผลการพิจารณา 
ดี 

เด่น 
ดี 

มาก 
ดี พอ 

ใช ้
ควร 
ปรับ 
ปรุง 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย       
๒. แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไปใช้ประดยชน์ได้       
๓. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างาน

เดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว  
     

๔. เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
หรือสามารถน าไปใช้ประดยชน์ได้อย่างแพร่หลาย  

     

๕. มีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณประดยชน์ในด้านสังคมหรือมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

๖. ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างดดดเด่น (outstanding) รวมทั้งได้รับการอ้างอิงอย่าง
กว้างขวางในฐานข้อมูลระดับแนวหน้านานาชาติ ของสาขาวิชานั้น ๆ  

     

๗. สามารถน าไปใช้ประดยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก ดดยมีหลักฐานที่แสดงการ      

มรธ.ตว.๖.๓.๓ 

หน้า ๑/๒ 



 
 

๔๓ 

วิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวาง  
๘. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม 

(Third Party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     

 รวมผลคะแนน      
 ผลรวมคะแนนทั้งหมด (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  
 
เกณฑ์ในการประเมิน 

ค่าคะแนน ผลการประเมิน 
๔.๕๑ - ๕.๐๐ คะแนน ดีเด่น (ระดับ A+) 
๓.๕๑ - ๔.๕๐ คะแนน ดีมาก (ระดับ A) 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ คะแนน ดี (ระดับ B+) 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ คะแนน พอใช้ (ระดับ B) 
๐ – ๑.๕๐ คะแนน ควรปรับปรุง (ระดับต่ ากว่า B) 
 

เกณฑ์รายการพิจารณา 
  - ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผ่านการพิจารณาคุณภาพในข้อ ๑ – ๔ ในระดับ ดี (ระดับ B+) 
  - ระดับรองศาสตราจารย์  ผ่านการพิจารณาคุณภาพในข้อ ๑ – ๔ ในระดับ ดี (ระดับ B+) 
  - ระดับศาสตราจารย์  ผ่านการพิจารณาคุณภาพในข้อ ๑ – ๘ ในระดับ ดีมาก (ระดับ A) 
 
๒. ผลการพิจารณาการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  

 พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดปรดระบุ) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ........................................................................... ................. 
 ไม่พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

ข้อคิดเห็นต่อผลงานวิจัยนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ........................................................................... ................. 
 
 
    ลงชื่อ .................................................................... กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
              ( …………………………………………………………. ) 
                    วันที่ ............................................ 
 
 
 
 
 
 

มรธ.ตว.๖.๓.๓ 

หนา้ ๒/๒ 

มรธ.ตว.๖.๓.๓ 

หน้า ๒/๒ 

 

มรธ.ตว.๖.๓.๓ 

หน้า ๒/๒ 

 



 
 

๔๔ 

 

 

แบบประเมินคุณภาพต ารา/หนังสือ 

เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ 
       ในสาขาวิชา ........................................................ 
 ของ นาย/นาง/นางสาว ................................................................. ..................................................... 
สังกัดภาควิชา .................................... ......................................... คณะ............................................................. 
วิทยาเขต ............................................................................................................ .............................................  

 
ชื่อผลงาน 
...................................................................... ............................................................................................  
บทบาทหน้าที ่  ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)      

          ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
รูปแบบของการเสนอ  

          หนังสือรวมบทความของนักวิชาการคนเดียว (Collected article by a single author)      
          หนังสือที่เขียนร่วมกัน (Chapter/chapters in book)    
          คู่มือ (Handbook/manual) 

    หมายเหตุ: ๑) หนังสือ ๑ เล่ม ต้องมีจ านวนอย่างน้อย ๕ บท และมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า 
 ๒) เนื้อหาสาระในแต่ละบทต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน และอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่จะขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 ๓) เนื้อหาสาระที่น ามาใช้ในการประเมินคุณภาพ อาจจะอยู่ในเล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ 

ดดยให้ประเมินคุณภาพรวมทั้งหมด 
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ดดยการพิมพ์เป็นรูปเล่ม ดดยดรงพิมพ์ หรือส านักพิมพ์       ดดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
๑. ผลการพิจารณาคุณภาพต ารา/หนังสือ 

 
ที ่

 
รายการ 

ผลการพิจารณา 
ดี 
เด่น 

ดี 
มาก 

ดี พอ 
ใช ้

ควร 
ปรับ 
ปรุง 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. เป็นต ารา/หนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย      
๒. มีแนวคิดและความรู้ที่ชัดเจนเป็นประดยชน์ต่อการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา 
     

๓. มีการวิเคราะห์แบะเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประดยชน์ต่อวงวิชาการ 

     

๔. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงาน      

มรธ.ตว.๖.๓.๔ 

หน้า ๑/๒ 



 
 

๔๕ 

๕. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้      
๖. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง

องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
     

๗. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง      
๘. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ 

และ/หรือนานาชาติ 
     

 รวมผลคะแนน      
 ผลรวมคะแนนทั้งหมด (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  
 
เกณฑ์ในการประเมิน 
ค่าคะแนน ผลการประเมิน 
๔.๕๑ - ๕.๐๐ คะแนน ดีเด่น (ระดับ A+) 
๓.๕๑ - ๔.๕๐ คะแนน ดีมาก (ระดับ A) 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ คะแนน ดี (ระดับ B+) 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ คะแนน พอใช้ (ระดับ B) 
๐ – ๑.๕๐ คะแนน ควรปรับปรุง (ระดับต่ ากว่า B) 
หมายเหตุ: ต ารา/หนังสืออาจจะพิจารณาให้ปรับปรุงได้  หากเห็นว่าคุณภาพน่าจะผ่านได้ถ้ามีการ

แก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงได้  ภายในเวลา 
๙๐ วัน  

เกณฑ์รายการพิจารณา 
  - ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผ่านการพิจารณาคุณภาพในข้อ ๑ – ๓ ในระดับ ดี (ระดับ B+) 
  - ระดับรองศาสตราจารย์  ผ่านการพิจารณาคุณภาพในข้อ ๑ – ๓ ในระดับ ดี (ระดับ B+) 
  - ระดับศาสตราจารย์  ผ่านการพิจารณาคุณภาพในข้อ ๑ – ๘ ในระดับ ดีมาก (ระดับ A) 
 
๒. ผลการพิจารณาการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดปรดระบุ) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ........................................................................... ................. 
 ไม่พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ข้อคิดเห็นต่อต ารา/หนังสือนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ........................................................................... ................. 

 

    ลงชื่อ .................................................................... กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
              ( …………………………………………………………. ) 
                    วันที่ ............................................ 

ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอฯ และการเตรียมเอกสารหลักฐาน 
(สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

มรธ.ตว.๖.๓.๔ 

หนา้ ๒/๒ 

มรธ.ตว.๖.๓.๔ 

หน้า ๒/๒ 

 



 
 

๔๖ 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนงาน  คณะพยาบาลศาสตร์      โทร. 045-319900 ต่อ 138 
ที ่   มรธ.พิเศษ/2565      วันที ่ 9 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง   ขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ส่วนที่ 1 และ 2) 
  2. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  3. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
  4. ผลงานทางวิชาการประกอบด้วย 
   (1) งานวิจัย 2 เรื่อง 
   (2) บทความทางวิชาการ 2 เรื่อง 
   (3) เอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม 
 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชธานีมีนดยบายการพัฒนาบุคลากร ดดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 
   
  ในการนี้ ดิฉันขอเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล ประกอบด้วย (1) งานวิจัย 2 เรื่อง (2) บทความทางวิชาการ 2 เรื่อง 
และ (3) เอกสารประกอบการสอน 1 วิชา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือดปรดพิจารณา 
 

 
    (นางสาวิชาการ ดีมาก) 

    อาจารย์ประจ า 
    คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 
 
 



 
 

๔๗ 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนงาน  คณะพยาบาลศาสตร์      โทร. 045-319900 ต่อ 138 
ที ่   มรธ.พิเศษ/2565      วันที ่ 19 พฤษภาคม 2565  
เรื่อง   ขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักวิจัย 
  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชธานี มีนดยบายการพัฒนาบุคลากรดดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการตามระเบียบคณะกรรมการการอุดม ศึกษาว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 
 
  ในการนี้ นางสาววิชาการ ดีมาก อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล ประกอบด้วย 
(1) งานวิจัย 2 เรื่อง (2) บทความทางวิชาการ 2 เรื่อง และ (3) เอกสารประกอบการสอน 1 วิชา รายละเอียด
ดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 
  เรียนมาเพ่ือดปรดพิจารณา 
 
          
  
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ดพธิดารา) 
   คณบดี 

   คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 



 
 

๔๘ 

ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ส่วนที่ ๑  :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดดยวิธี ปกติ 
ในสาขาวิชาการพยาบาล 

ของ นางสาววิชาการ ดีมาก 
สังกัด สาขาวิชา การพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
------------------------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 

     ๑.๑   เกิดวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
     ๑.๒   อายุ ๓๔ ปี  
     ๑.๓   การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ดปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและต่างประเทศ 
๑.๓.๑ พย.ม (การพยาบาล) ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชธานี 
 หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย   

 ปัจจัยที่มีผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยติดเตียง จังหวัดอุบลราชานี 
๑.๓.๒ พย.บ. (การพยาบาล) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชธานี 

 
๒.  ประวัติการท างานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

     ๒.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง อาจารย์ประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒.๓  ต าแหน่งอื่น ๆ  
  ๒.๓.๑ ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๓.  ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 

 ๓.๑  งานสอน  (ดปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ รายวิชาที่สอน ชม./สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
 ปริญญาตรี     ๘๒๒ ๒๐๗ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ ๓ ๒/๒๕๖๓ 



 
 

๔๙ 

      ๘๒๒ ๒๐๖ นวัตกรรมการพยาบาล ๓ ๒/๒๕๖๓ 
       ๘๒๒ ๒๒๒ ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน ๖ ๒/๒๕๖๓ 
 ปริญญาตรี     ๘๒๒ ๓๐๙ การพยาบาลผู้สูงอายุ ๓ ๑/๒๕๖๓ 
      ๘๒๒ ๓๐๘ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ ๓ ๑/๒๕๖๓ 
        ๘๒๒ ๒๒๒ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ๖ ๑/๒๕๖๓ 
 ปริญญาตรี     ๘๒๒ ๒๐๗ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ ๓ ๒/๒๕๖๒ 
      ๘๒๒ ๒๐๖ นวัตกรรมการพยาบาล ๓ ๒/๒๕๖๒ 
       ๘๒๒ ๒๒๒ ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน ๖ ๒/๒๕๖๒ 
 ปริญญาตรี     ๘๒๒ ๓๐๙ การพยาบาลผู้สูงอายุ ๓ ๑/๒๕๖๒ 
      ๘๒๒ ๓๐๘ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ ๓ ๑/๒๕๖๒ 
        ๘๒๒ ๒๒๒ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ๖ ๑/๒๕๖๒ 
 ปริญญาตรี     ๘๒๒ ๒๐๗ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ ๓ ๒/๒๕๖๑ 
      ๘๒๒ ๒๐๖ นวัตกรรมการพยาบาล ๓ ๒/๒๕๖๑ 
       ๘๒๒ ๒๒๒ ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน ๖ ๒/๒๕๖๑ 
 ปริญญาตรี     ๘๒๒ ๓๐๙ การพยาบาลผู้สูงอายุ ๓ ๑/๒๕๖๑ 
      ๘๒๒ ๓๐๘ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ ๓ ๑/๒๕๖๑ 
        ๘๒๒ ๒๒๒ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ๖ ๑/๒๕๖๑ 
 
    ๓.๒  งานวิจัย  (โปรดระบุเรื่องท่ีท าการวิจัย  ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

๓.๒.๑  วิชาการ ดีมาก. (๒๕๖๒). ผลการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพอนามัยชุมชนบ้านดงบัง. 
อุบลราชธานี: บุ๊คสกาย การพิมพ์, ๑,๐๐๐ หน้า. 

๓.๒.๒ วิชาการ ดีมาก , วิจัย ดีงาม. (๒๕๖๑ ). การประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่น Health care ในการ
วิเคราะห์และลดปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมทาง
วิชาการ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐, ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, ห้อง
ประชุมใหญ่ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี. หน้า ๖๗๕ - ๖๘๕. 
     

๓.๓   งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๓.๑ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐      
ณ สถาบันศูนย์ฝึกปฏิบัติการชุมชนบ้านดงบัง จังหวัดอุบลราชธานี จัดดดย กรมการจัดหางาน 
จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน ๑๖ ชั่วดมง          

๓.๓.๒ เป็นคณะกรรมการวิชาชีพพยาบาล ระยะเวลา ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ปริมาณ
เวลาที่ใช้ ๔๕ ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 

  



 
 

๕๐ 

   ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๔.๑  คณะกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการฝึกงาน/คณะอนุกรรมการสหกิจศึกษา ของ
สาขาวิชาการพยาบาล  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน ปริมาณเวลาที่ใช้ ๓๒ ชั่วดมงต่อภาค
การศึกษา 

๓.๔.๒  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ของสาขาวิชาการพยาบาล   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน 
ปริมาณเวลาที่ใช้ ๓๒ ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 

 
๓.๕  งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๕.๑  คณะกรรมการสอบดครงงานฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน ของสาขาวิชาการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน ปริมาณ
เวลาที่ใช้ ๑๖ ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 

๓.๕.๒ ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตร 
๔ ปี รหัส ๖๐ และ รหัส ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน ปริมาณเวลาที่ใช้ ๖ ชั่วดมงต่อ
สัปดาห์ 

 
๔.  ผลงานทางวิชาการ   

๔.๑  ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 ๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 

๔.๑.๑.๑ วิชาการ ดีมาก (๒๕๖๒). ผลการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพอนามัยชุมชนบ้านดง
บัง. อุบลราชธานี: บุ๊คสกาย การพิมพ์, ๑,๐๐๐ หน้า. 

อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   ๑๐๐% (เรียงล าดับตามชื่อผู้วิจัย) 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

๔.๑.๑.๒ วิชาการ ดีมาก, วิจัย ดีงาม. (๒๕๖๑). การประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่น Health care 
ในการวิ เคราะห์และลดปัญ หาสุขภาพของผู้ สู งอายุ . รายงานสืบ เนื่ อง 
(Proceedings) การประชุมทางวิชาการ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่  ๒ ปี ๒๕๖๐ , 
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยราชธานี  จั งหวัด
อุบลราชธานี. หน้า ๖๗๕ - ๖๘๕.    



 
 

๕๑ 

อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  ๕๐% : ๕๐% (เรียงล าดับตามชื่อผู้วิจัย) 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
    ไม่เคยใช้  
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. .............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.................ตาม

เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

 ๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
- ไม่มี - 

 
๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- ไม่มี - 
 

๔.๑.๔ ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 ๔.๑.๔.๑  ต ารา  

  - ไม่มี - 
 

๔.๑.๔.๒ หนังสือ 
     - ไม่มี – 
 
๔.๑.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

 ๔.๑.๔.๓.๑ วิจัย เกณฑ์ดี. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมทาง
วิชาการราชธานีวิชาการ ปี ๒๕๖๑, ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑, ห้องประชุมชั้น ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัด
อุบลราชธานี, ๒๑๗ - ๒๒๒. 
อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  ๑๐๐% (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 

 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

๔.๑.๕ ผลการสอน 
 ๔.๑.๕.๑  เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

 ๔.๑.๕.๑.๑ วิชาการ ดีมาก. (๒๕๖๐). เอกสารประกอบการสอนวิชา “๘๒๒ ๒๐๗ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑”. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี. จ านวน ๓๑๙ หน้า. 



 
 

๕๒ 

 
 อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   ๑๐๐ %  (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 

 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
  

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ ................................................................... เจ้าของประวัติ 
(นางสาววิชาการ ดีมาก) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
 วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 
 

๕๓ 

(๒) แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

ส่วนที่ ๒  :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาการพยาบาล 

ดดยวิธี ปกติ 
ของ นางสาววิชาการ ดีมาก 
สังกัด สาขาวิชาการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี 
------------------------------------------------- 

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า นางสาว

วิชาการ ดีมาก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
      ลงชื่อ ...................................................................  
                      (..................................................................) 
               ต าแหน่ง      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
           วันที่  ๕  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาววิชาการ ดีมาก เป็นผู้มีคุณสมบัติ เข้าข่าย ที่จะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
               ลงชื่อ ...................................................................  
                           (..................................................................) 
                ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการส านักวิจัย 
                 วันที่ ๙  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



 
 

๕๔ 

(๕) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 

 บทความทางวิชาการ     ต ารา     หนังสือ   งานวิจัย    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
เรื่อง การประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่น Health care ในการวิเคราะห์และลดปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ผู้ร่วมงาน  จ านวน ๒ คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 
 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. นางสาววิชาการ ดีมาก 
๒. ดร.วิจัย ดีงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๕๐% 
      ๕๐% 

 
หมายเหตุ 
       ลงชื่อ .................................................. 
               (นางสาววิชาการ ดีมาก) 
 
       ลงชื่อ .................................................. 
                      (ดร.วิจัย ดีงาม) 
 
        
      



 
 

๕๕ 

(๖) แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ตอนที่ ๑     ส าหรับผู้ขอ 

         ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้รักษา
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ๕ ประการ ข้าพเจ้าผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการขอยืนยันว่า
ในการท าผลงานทางวิชาการทุกประเภท 

๑. ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่เคยน าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและ 
ไม่เคยลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่เคยน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
๒. ข้าพเจ้าให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการ

ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้าไว้อย่างชัดเจน 
๓. ข้าพเจ้าไม่เคยละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ผลงานทางวิชาการ 
๔. ข้าพเจ้าศึกษาดดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้องและเสนอผลงานตามความ

เป็นจริง ข้าพเจ้าไม่เคยจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยดดยหวังผลประดยชน์ส่วนตัว หรือไม่เคยสร้างความเสียหายแก่
ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบดดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

๕.   ข้าพเจ้าได้น าผลงานไปใช้ประดยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ก าหนดไว้ข้างต้น ๕ ประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการ
ละเมิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว 

 
ลงชื่อ  ................................................................ 
               (นางสาววิชาการ ดีมาก) 
 วันที่  ๕  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ตอนที่ ๒ ส าหรับคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 

ทราบและตรวจสอบเบื้องต้นแล้วในการประชุมครั้งที่ ................ วันที่.......เดือน ...........พ.ศ. ............. 
 

ลงชื่อ    ................................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ดพธิดารา) 

                      ต าแหน่ง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     
      วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



 
 

๕๖ 

ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอฯ และการเตรียมเอกสารหลักฐาน 
(สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 

 
 

บันทึกข้อความ 
 

 
ส่วนงาน  คณะบริหารธุรกิจ      โทร. 045-319900 ต่อ 110 
ที ่   มรธ.พิเศษ/2565      วันที ่ 9 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง   ขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ส่วนที่ 1 และ 2) 
  2. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  3. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
  4. ผลงานทางวิชาการประกอบด้วย 
   (1) งานวิจัย 2 เรื่อง 
   (2) บทความทางวิชาการ 2 เรื่อง 
   (3) เอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม 
 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชธานีมีนดยบายการพัฒนาบุคลากร ดดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 
   
  ในการนี้ ดิฉันขอเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย (1) งานวิจัย 2 เรื่อง (2) บทความทางวิชาการ 2 เรื่อง และ 
(3) เอกสารประกอบการสอน 1 วิชา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือดปรดพิจารณา 

 
    (นางสาววิจัย เกณฑ์ดี) 

    อาจารย์ประจ า 
    คณะบริหาธุรกิจ 



 
 

๕๗ 

บันทึกข้อความ 
 

 
ส่วนงาน  คณะบริหารธุรกิจ      โทร. 045-319900 ต่อ 138 
ที ่   มรธ.พิเศษ/2565      วันที ่ 19 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง   ขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักวิจัย 
  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชธานี มีนดยบายการพัฒนาบุคลากรดดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการตามระเบียบคณะกรรมการการอุมดศึกษาว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 
 
  ในการนี้ นางสาววิจัย เกณฑ์ดี อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ
เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้ว ย (1) 
งานวิจัย 2 เรื่อง (2) บทความทางวิชาการ 2 เรื่อง และ (3) เอกสารประกอบการสอน 1 วิชา รายละเอียดดังสิ่ง
ที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 
  เรียนมาเพ่ือดปรดพิจารณา 
 
          
  
 

   (อาจารย์ ดร.เมธาวี  ดชติชัยพงศ์) 
   คณบดี 

   คณะบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๘ 

ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ส่วนที่ ๑  :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดดยวิธี ปกติ 
ในสาขาวิชาการตลาด 

ของ นางสาววิจัย เกณฑ์ดี 
สังกัด สาขาวิชาการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธาน ี
------------------------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 

     ๑.๑   เกิดวันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
     ๑.๒   อายุ ๓๕ ปี  
     ๑.๓   การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ดปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและต่างประเทศ 
๑.๓.๑ วท.ม. (การตลาด) ๒๕๕๘               มหาวิทยาลัยราชธานี 
 หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย   

 ปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมการบริดภคของผู้ซื้อสินค้าร้านสะดวกซ้ือในจังหวัดอุบลราชานี 
๑.๓.๒ วท.บ. (การตลาด) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชธานี 

 
๒.  ประวัติการท างานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

     ๒.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี 
 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒.๓  ต าแหน่งอื่น ๆ  
  ๒.๓.๑ ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๓.  ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 

 ๓.๑  งานสอน  (ดปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ รายวิชาที่สอน ชม./สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 



 
 

๕๙ 

 ปริญญาตรี     ๔๒๒ ๒๐๕ การวิจัยทางการตลาด ๓ ๒/๒๕๖๓ 
      ๔๒๒ ๒๐๖ การวิเขียนแผนธรุกิจ ๓ ๒/๒๕๖๓ 
  ส าหรับผู้ประกอบการ 
  ๔๒๒ ๒๒๑ การจัดการการตลาด ๓ ๒/๒๕๖๓ 
 ปริญญาตรี     ๔๑๒ ๒๐๗  พฤติกรรมผู้บริดภค ๓ ๑/๒๕๖๓ 
      ๔๒๒ ๒๐๕ การวิจัยทางการตลาด ๓ ๑/๒๕๖๓ 
        ๔๒๒ ๒๒๒ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ๖ ๑/๒๕๖๓ 
 ปริญญาตรี     ๔๒๒ ๒๐๕ การวิจัยทางการตลาด ๓ ๒/๒๕๖๒ 
      ๔๒๒ ๒๐๖ การวิเขียนแผนธรุกิจ ๓ ๒/๒๕๖๒ 
  ส าหรับผู้ประกอบการ 
  ๔๒๒ ๒๒๑ การจัดการการตลาด ๓ ๒/๒๕๖๒ 
 ปริญญาตรี     ๔๑๒ ๒๐๗  พฤติกรรมผู้บริดภค ๓ ๑/๒๕๖๒ 
      ๔๒๒ ๒๐๕ การวิจัยทางการตลาด ๓ ๑/๒๕๖๒ 
        ๔๒๒ ๒๒๒ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ๖ ๑/๒๕๖๒ 
 ปริญญาตรี     ๔๒๒ ๒๐๕ การวิจัยทางการตลาด ๓ ๒/๒๕๖๑ 
      ๔๒๒ ๒๐๖ การวิเขียนแผนธรุกิจ ๓ ๒/๒๕๖๑ 
  ส าหรับผู้ประกอบการ 
  ๔๒๒ ๒๒๑ การจัดการการตลาด ๓ ๒/๒๕๖๑ 
 ปริญญาตรี     ๔๑๒ ๒๐๗  พฤติกรรมผู้บริดภค ๓ ๑/๒๕๖๑ 
      ๔๒๒ ๒๐๕ การวิจัยทางการตลาด ๓ ๑/๒๕๖๑ 
        ๔๒๒ ๒๒๒ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ๖ ๑/๒๕๖๑ 
 
    ๓.๒  งานวิจัย  (โปรดระบุเรื่องท่ีท าการวิจัย  ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

๓.๒.๑  วิจัย เกณฑ์ดี. (๒๕๖๒). การศึกษาผลการใช้เทคดนดลยีเชิงบูรณาการต่อการรับรู้คุณภาพการ
บริการในอุตสาหกรรมดรงแรม. มหาวิทยาลัยราชธานี: ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๒, จ านวน ๒๐๐ หน้า. 

 แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย: มหาวิทยาลัยราชธานี 
 ระยะเวลา ๑ ปี (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

     
๓.๓   งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห)์ 

๓.๓.๑ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ดครงการสร้างบุคลากรเข้าสู่ตลาดจ้างงาน
ค้าส่ง - ค้าปลีกเบื้องต้น วันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันศูนย์ฝึกปฏิบัติการชุมชน
บ้านดงบัง จังหวัดอุบลราชธานี กรมการจัดหางาน จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน ๖ ชั่วดมง      

 



 
 

๖๐ 

 ๓.๓.๒ เป็นอนุกรรมการด้านวิชาการ ชมรมการตลาดแห่งภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (Professional  
  Marketer Asia Pacific Marketing Federation (APME) สมาคมการตลาดแห่งประเทศ
  ไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ปริมาณเวลาที่ใช้ ๓ ชั่วดมงต่อสัปดาห์ 

  
   ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๔.๑  คณะกรรมการงานบริหารงานสาขาการตลาด ของสาขาวิชาการตลาด  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
– ปัจจุบัน ปริมาณเวลาที่ใช้ ๓๒๐ ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 

๓.๔.๒  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ของสาขาวิชาการพยาบาล   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน 
ปริมาณเวลาที่ใช้ ๓๒ ชั่วดมงต่อภาคการศึกษา 

๓.๕  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
- ไม่มี - 
 

๔.  ผลงานทางวิชาการ   
๔.๑  ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 ๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 
๔.๑.๑.๑ วิจัย  เกณฑ์ดี  (๒๕๖๒). การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการต่อการรับรู้

คุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมโรงแรม. มหาวิทยาลัยราชธานี: ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 
๒๕๖๒, จ านวน ๒๐๐ หน้า. 

 แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย: มหาวิทยาลัยราชธานี 
 ระยะเวลา ๑ ปี (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   ๑๐๐% (เรียงล าดับตามชื่อผู้วิจัย) 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
  ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

 ๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
- ไม่มี - 

 
๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- ไม่มี - 
 
 
 



 
 

๖๑ 

๔.๑.๔ ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 ๔.๑.๔.๑  ต ารา  

  - ไม่มี - 
 

๔.๑.๔.๒ หนังสือ 
     - ไม่มี – 
 
๔.๑.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

 ๔.๑.๔.๓.๑ วิจัย เกณฑ์ดี. (๒๕๖๒). การตลาดยุคดลกาภิวัตน์. รายงานสืบเนื่อง 
(Proceedings) การประชุมทางวิชาการราชธานีวิชาการ ปี  ๒๕๖๑ , ๒๑ – ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒, ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 
จังหวัดอุบลราชธานี, ๒๑๗ - ๒๒๒. 
 อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  ๑๐๐% (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 

 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   
   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

๔.๑.๕ ผลการสอน 
 ๔.๑.๕.๑  เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

 ๔.๑.๕.๑.๑ วิจัย เกณฑ์ดี. (๒๕๖๐). เอกสารประกอบการสอนวิชา “๔๑๒ ๒๐๗  
พฤติกรรมผู้บริดภค”. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี. จ านวน ๓๑๙ หน้า. 

 อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน   ๑๐๐ %  (เรียงล าดับตามชื่อผู้ท าผลงาน) 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วหรือไม่   

   ไม่เคยใช้  
   เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ................. 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ ................................................................... เจ้าของประวัติ 
(นางสาววิจัย  เกณฑ์ดี) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
 วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 
 

๖๒ 

(๒) แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

ส่วนที่ ๒  :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาการตลาด 

ดดยวิธี ปกติ 
ของ นางสาววิจัย เกณฑ์ดี 
สังกัด สาขาวิชาการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชธาน ี
------------------------------------------------- 

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า นางสาว

วิจัย เกณฑ์ดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
      ลงชื่อ ...................................................................  
                      (..................................................................) 
               ต าแหน่ง      คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
           วันที่  ๕  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาววิจัย เกณฑ์ดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ เข้าข่าย ที่จะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
               ลงชื่อ ...................................................................  
                           (..................................................................) 
                ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการส านักวิจัย 
                 วันที่ ๙  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



 
 

๖๓ 

(๕) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 

 บทความทางวิชาการ     ต ารา     หนังสือ   งานวิจัย    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
เรื่อง การศึกษาผลการใช้เทคดนดลยีเชิงบูรณาการต่อการรับรู้คุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมดรงแรม 
ผู้ร่วมงาน  จ านวน ๑ คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 
 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. นางสาววิจัย  เกณฑ์ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๑๐๐% 
       

 
หมายเหตุ 
       ลงชื่อ .................................................. 
               (นางสาววิจัย เกณฑ์ดี) 
 
       
 
        
      



 
 

๖๔ 

(๖) แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ตอนที่ ๑     ส าหรับผู้ขอ 

         ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้รักษา
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ๕ ประการ ข้าพเจ้าผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการขอยืนยันว่า
ในการท าผลงานทางวิชาการทุกประเภท 

๑. ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่เคยน าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็น ผลงานของตนและ 
ไม่เคยลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่เคยน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
๒. ข้าพเจ้าให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการ

ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้าไว้อย่างชัดเจน 
๓. ข้าพเจ้าไม่เคยละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ผลงานทางวิชาการ 
๔. ข้าพเจ้าศึกษาดดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้องและเสนอผลงานตามความ

เป็นจริง ข้าพเจ้าไม่เคยจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยดดยหวังผลประดยชน์ส่วนตัว หรือไม่เคยสร้างความเสียหายแก่
ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบดดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

๕.   ข้าพเจ้าได้น าผลงานไปใช้ประดยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ก าหนดไว้ข้างต้น ๕ ประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการ
ละเมิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว 

 
ลงชื่อ  ................................................................ 
               (นางสาววิจัย  เกณฑ์ดี) 
 วันที่  ๕  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ตอนที่ ๒ ส าหรับคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 

ทราบและตรวจสอบเบื้องต้นแล้วในการประชุมครั้งที่ ............... วันที่....... เดือน.............. พ.ศ. ........... 
 

ลงชื่อ    ................................................................  
  (อาจารย์ ดร.เมธาวี  ดชติชัยพงศ์) 

                      ต าแหน่ง  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ     
      วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



 
 

๖๕ 

 

ภาคผนวกที่ ๒ 

ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

----------------- 



เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------- 
๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวชิาการส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ สามารถจ าแนกได ้๔ กลุ่ม ดงันี้ 
๗.๑ งานวิจยั  
๗.๑ งานวิจยั 

นิยาม       ผลงานวชิาการทีเ่ป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อย่างมรีะบบ ดว้ยวธิวีทิยาการวจิยั 
ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ และมทีีม่าและวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้มลูค าตอบหรอืขอ้สรปุรวม ทีจ่ะน าไปสู่ความกา้วหน้าทางวชิาการ (งานวจิยัพืน้ฐาน) 
หรอืการน าวชิาการนัน้มาใชป้ระโยชน์ (งานวจิยัประยกุต์-Applied research) หรอื
งานวจิยัสรา้งสรรค ์(Creative research) หรอืการพฒันาอุปกรณ์  หรอืกระบวนการใหม่ 
ทีเ่กดิประโยชน์ 

รปูแบบ      อาจจดัไดเ้ป็น ๓ รปูแบบ  ดงันี้ 
๑. รายงานการวจิยัทีม่คีวามครบถว้นสมบูรณ์และชดัเจนตลอดทัง้กระบวนการวจิยั 

(research process) อาท ิการก าหนดประเดน็ปัญหา วตัถุประสงค ์ การท าวรรณกรรม
ปรทิศัน์ โจทยห์รอืสมมตฐิาน  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การพสิูจน์โจทยห์รอืสมมตฐิาน  
การวเิคราะหข์อ้มลู การประมวลสรปุผลและใหข้อ้เสนอแนะ การอา้งองิ และอื่นๆ               
แสดงใหเ้หน็ว่าไดน้ าความรูจ้ากงานวจิยัมาตอบโจทยแ์ละแกปั้ญหาเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 

๒. บทความวจิยัทีป่ระมวลสรปุกระบวนการวจิยัในผลงานวจิยันัน้ ใหม้คีวามกระชบั
และสัน้  ส าหรบัการน าเสนอในการประชุมทางวชิาการ  หรอืในวารสารทางวชิาการ  

๓. ในรปูของหนงัสอื (monograph) ซึง่น างานวจิยัมาใชป้ระกอบการเขยีน 

การเผยแพร่ 
 

     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารวชิาการ ดงัต่อไปนี้  
    ๑.๑ วารสารวชิาการระดบัชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบั

ในวงวชิาการในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยวารสารวชิาการนัน้ 
ตอ้งมกีารตพีมิพอ์ยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย ๓ ปี และมกีาร
ตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบบทความ (peer reviewer)  
ซึง่เป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบนั อยา่งน้อย ๓ คน ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้ 
อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ ์หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กี าหนดการเผยแพร่ 
อยา่งแน่นอนชดัเจน 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๑ งานวิจยั (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
(ต่อ) 

  ๑.๒ วารสารวชิาการระดบันานาชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 
ทีค่ณะกรรมการก าหนด ไดแ้ก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of 
Science (เฉพาะในฐานขอ้มลู SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้), JSTOR และ Project 
Muse ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ์ หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความวจิยัทีไ่ดม้กีารบรรณาธกิาร โดยคณะ
ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ (peer reviewer) ประเมนิคุณภาพ  

๓. น าเสนอเป็นบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีเ่ป็นฉบบัเตม็ของการประชุม
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิโดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการ 
คดัเลอืกบทความซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการนัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
ท าหน้าทีค่ดัสรรกลัน่กรอง รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้ง การใชภ้าษา และแกไ้ขถอ้ยค า
หรอืรปูแบบการน าเสนอทีถู่กตอ้งก่อนการเผยแพรใ่นหนงัสอืประมวลบทความในการ
ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ทีม่าจากการประชุมโดยสมาคมวชิาการหรอืวชิาชพี  
โดยไม่รวมถงึการประชุมวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา  และจดัอยา่งต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า ๕ ปี ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบหนงัสอืหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และอาจเผยแพรก่่อนหรอื
หลงัการประชุมกไ็ด ้ทัง้นี้ คณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบทความดงักล่าว
จะตอ้งมผีูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจาก
หลากหลายสถาบนั 

๔. เผยแพรใ่นรปูของรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่              
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาก าหนด  ทัง้นี้ คณะผูท้รงคุณวุฒ ิ(peer reviewer)   
จะตอ้งไมใ่ช่คณะกรรมการตรวจรบัทุนหรอืตรวจรบังานจา้งเพื่อใหง้านวจิยันัน้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคห์รอืขอ้ก าหนดของสญัญาจา้งเท่านัน้ 

๕. เผยแพรใ่นรปูของหนงัสอื (monograph) พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่              
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาก าหนด  
 เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“งานวจิยั” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า “งานวจิยั” นัน้ มาแกไ้ข
ปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
และใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “งานวจิยั” นัน้อกีครัง้หนึ่งจะกระท าไมไ่ด้ 

 
 

  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๑  งานวิจยั (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอนถูกตอ้งเหมาะสมในระเบยีบวธิวีจิยั        
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละ 
น าเสนอผลเป็นความรูใ้หม่ทีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาแลว้ และตอ้งเป็นทีย่อมรบั
หรอืไดร้บัการอา้งองิในฐานขอ้มลูระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิหรอืสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งแพรห่ลาย โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงการวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึคุณประโยชน์ 
ในดา้นสงัคมหรอืมลูค่าทางเศรษฐกจิจากนิตบิุคคลองคก์รทีส่าม (Third Party)  
ทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยี 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่งโดดเด่น (outstanding) 
รวมทัง้ไดร้บัการอา้งองิอย่างกวา้งขวางในฐานขอ้มลูระดบัแนวหน้านานาชาต ิของสาขาวชิา
นัน้ๆ หรอืสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้พรห่ลายเป็นอยา่งมาก โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงการ
วเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึผลกระทบอยา่งกวา้งขวางและก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในวงวชิาการ
และวงวชิาชพีจากนิตบิุคคลองคก์รทีส่าม (Third Party) ทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๗.๒ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๑๒ ประเภท ดงัน้ี  

    ๗.๒.๑. ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 ๗.๒.๒ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ 
 ๗.๒.๓ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ 
 ๗.๒.๔  กรณศีกึษา (Case Study) 
        ๗.๒.๕ งานแปล 
        ๗.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 
       ๗.๒.๗ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 ๗.๒.๘ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
        ๗.๒.๙ สทิธบิตัร 
        ๗.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์
  ๗.๒.๑๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 
  ๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
 
 
 

๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม 
นิยาม 
 

     ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่หี่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)       
ส่วนใหญ่อยูภ่ายในประเทศ เป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้เพื่อตอบสนอง
ต่อการพฒันาหรอืการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

รปูแบบ 
 

     จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิายอยา่งชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า
เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มคีวามเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 
และเกดิความกา้วหน้าทางวชิาการในประเดน็ต่อไปนี้ 

 ขอ้มลูของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
 หลกัฐานการมสี่วนรว่มและการยอมรบัของผูใ้ช้ 
 ค าอธบิายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
 ค าอธบิายถงึความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ช ้และการน าเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 ทีเ่กีย่วขอ้งมาใช ้
 ค าอธบิายถงึความรูห้รอืองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่กดิขึน้ภายหลงัเสรจ็สิน้การวจิยั 
 ค าอธบิายถงึผลลพัธห์รอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูใ้ช ้หรอืต่อบางส่วนของห่วงโซ่ 

 คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนัน้ หรอืต่อทัง้วงการอุตสาหกรรมนัน้ 
 ค าอธบิายถงึวธิ ีและคุณภาพ/ประสทิธภิาพ ในการน ากลบัมาใชใ้นการเรยีนการสอน  

 เช่น การเขยีนต ารา หรอืการปรบัปรงุเนื้อหาในรายวชิาทีส่อน หรอืใชเ้ป็นหวัขอ้ 
 วทิยานิพนธห์รอืปัญหาพเิศษของนกัศกึษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
 

    เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. บทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความวชิาการ หรอืการประชุม
วชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ (proceedings) ทัง้นี้ 
บทความดงักล่าวจะตอ้งมผีูแ้ต่งรว่มเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรอืหากไม่ม ีจะตอ้งมี
เอกสารยนืยนัการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัดงักล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สญัญารว่มทุนวจิยั 
หรอืหลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

    หมายเหตุ กรณกีารเผยแพรบ่ทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความ
วชิาการ หรอืการประชุมวชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ 
(proceedings) ใหใ้ชล้กัษณะการเผยแพรต่าม ๗.๑ งานวจิยั ขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ 
  ๒. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีม่เีนื้อหาหรอืมเีอกสารประกอบทีม่เีนื้อหา 

ตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม และมกีารประเมนิโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ            
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 
  ๓. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่กดิจากผลงานดงักล่าว เช่น สทิธบิตัร  

อนุสทิธบิตัร ขอ้ตกลงอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(licensing agreement) โดยมเีอกสารประกอบ 
ทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม  
  ๔. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดเผย โดยมเีนื้อหา 

หรอืมเีอกสารประกอบที่มเีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม  
และตอ้งมหีลกัฐานแสดงเหตุผลทีไ่มส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได ้แต่มหีลกัฐานรบัรอง
ว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์แลว้ 
  ๕. รายงานการประเมนิจากหน่วยงานภายนอกทีแ่สดงถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการวจิยั

หรอืกจิกรรมทางวชิาการทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้สนอตอ้งจดัท าเอกสาร
ประกอบทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความ
ตอ้งการโดยการมสี่วนรว่มของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะห์
ความรูท้ีส่ามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์ จนมแีนวโน้ม 
ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อยา่งเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืมแีนวโน้มก่อใหเ้กดิ 
การพฒันาอุตสาหกรรมนัน้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นตวัอยา่งในการ
แกปั้ญหาหรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์ จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้          
อยา่งเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาใหก้บัอุตสาหกรรมอื่นได ้หรอืก่อใหเ้กดิ 
การเปลีย่นแปลงเชงินโยบายในวงกวา้งในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบั A+   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรอื
แวดวงวชิาการอย่างกวา้งขวางอยา่งมนีัยส าคญั เป็นที่ยอมรบัในระดบัชาตหิรอื  
ระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ 
 

หมายเหต ุ แนวทางการประเมนิผลงานทางวชิาการสู่ภาคอุตสาหกรรมใหค้ณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม และจรรยาบรรณทาง
วชิาการ ประเมนิผลงานทางวชิาการโดยใชแ้นวทางในการประเมนิดงัต่อไปนี้ 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ขอ้มลูจากอุตสาหกรรม การสมัภาษณ์

ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืสารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ

จากการตรวจสอบสภาพจรงิในอุตสาหกรรมรว่มดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ          
จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทนใหไ้ปตรวจสอบแทนกไ็ด้ 

 
 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ค านิยาม      ผลงานวชิาการซึง่อาจด าเนินงานในรปูการศกึษาหรอืการวจิยัเชงิทดลองหรอืการวจิยั 

และพฒันา มเีป้าหมายเพื่อส่งเสรมิพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์หรอืแกไ้ขปัญหาดา้นการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน องคป์ระกอบของผลงานประกอบดว้ยค าอธบิายหรอืขอ้มลูหลกัฐานส าคญั 
ไดแ้ก่ (๑) สภาพปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน  (๒) แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ 
และเหตุผล หรอืความเชื่อทีผู่ส้อนใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอนทีเ่ป็นนวตักรรม  
เพื่อส่งเสรมิพฒันาผูเ้รยีนหรอืแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี้ นวตักรรมดงักล่าวอาจเป็น 
รปูแบบใหมข่องการสอนหรอืเป็นการสอนแนวใหม ่หรอืเป็นงานประดษิฐค์ดิคน้ทีพ่ฒันา 
ขึน้ใหม ่หรอืปรบัประยกุตจ์ากของเดมิอย่างเหน็ไดช้ดั เช่น เป็นบทเรยีนแบบใหม ่ 
กจิกรรมใหม ่หรอืเทคนิคใหมใ่นการจดัการเรยีนการสอน สื่อทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน  
และ (๓) กระบวนการและผลลพัธใ์นการน านวตักรรมนัน้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีน 
ในสถานการณ์จรงิ แสดงผลในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ 
โดยมขีอ้มลูหลกัฐานรองรบัว่าไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงในผูเ้รยีนในทศิทางทีพ่งึประสงค ์
ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในผูเ้รยีนและผูส้อน 

รปูแบบ ๑. ผลงานวชิาการในรปูของรายงานผลการศกึษา บทความวจิยั หรอื 
๒. ผลผลติจากการศกึษาทีเ่ป็นบทเรยีน กจิกรรม สื่อการเรยีนการสอน โดยมกีารอธบิาย
แนวคดิในการพฒันาและผลการใชก้บัผูเ้รยีนประกอบดว้ย อาจจดัท าเป็นเอกสาร 
หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

การเผยแพร่ 
 

    เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจาก
หลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศกึษาฉบบัสมบูรณ์ และมกีารประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
และมหีลกัฐานการเผยแพร่ผลงานไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิา 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ ทัง้นี้ วารสารทางวชิาการนัน้อาจ
เผยแพรเ่ป็นรปูเล่ม สิง่พมิพ ์หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
๓. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความทีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒดิา้นการพฒันา 
การเรยีนการสอน และมกีารประเมนิคุณภาพ  
 ๔. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความ 
ในการประชุมทางวชิาการ (proceedings)  
     หมายเหตุ กรณกีารเผยแพรบ่ทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความ
วชิาการ หรอืการประชุมวชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ 
(proceedings) ใหใ้ชล้กัษณะการเผยแพรต่าม ๗.๑ งานวจิยั ขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ 
๕. เผยแพรใ่นรปูของผลผลติของงานการศกึษาแบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมคี าอธบิายแนวคดิ
การพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน วธิกีารใช ้และผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน 

 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  
    ๑. แนวคดิการออกแบบนวตักรรมการเรยีนการสอนเป็นงานรเิริม่สรา้งสรรคท์ีป่รบัจาก
แนวคดิเดมิหรอืเป็นแนวคดิใหม่ 
    ๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้น าไปสู่การพฒันาการเรยีนรู้ 
หรอืคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงคไ์ดจ้รงิ  
ระดบั A   
    ๑. มคีุณลกัษณะเหมอืนระดบั B และ 
    ๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการพฒันา
ผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได ้ 
    ๓. ผลงานไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีเ่กีย่วกบัการพฒันาการเรยีนการสอน 
ทีม่ ีimpact factors 
ระดบั A+ 
    ๑. มคีุณลกัษณะเหมอืนระดบั A และ 
    ๒. ผลงานไดร้บัรางวลัหรอืการยกยอ่งดา้นการพฒันาการเรยีนการสอน/งานการศกึษา 
หรอืงานประดษิฐค์ดิคน้ ในระดบัชาตแิละ/หรอืระดบันานาชาต ิ 
 

 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันานโยบายสาธารณะ   
นิยาม 
 

 

     เป็นผลงานทีเ่กดิจากการศกึษาวจิยั หรอื วเิคราะห ์สงัเคราะหท์างเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม หรอืดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์หรอืทาง
วชิาการดา้นอื่น อนัน าไปสู่ขอ้เสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรอืขอ้เสนอแนะเชงิความคดิ
หรอืเชงิประจกัษ์เกีย่วกบันโยบายสาธารณะหรอืการน านโยบายนัน้ไปปฏบิตั ิ เพื่อให้
ภาครฐัน าไปใชก้ าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด  
ทัง้นี้ เพื่อแกปั้ญหาทีม่อียูห่รอืพฒันาใหเ้กดิผลดต่ีอสาธารณะไมว่่าระดบัชาต ิทอ้งถิน่                  
หรอืนานาชาต ิ

รปูแบบ      จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิายทางวชิาการ ประกอบดว้ย การวเิคราะห ์
สงัเคราะหส์ภาพปัญหาทางเศรษฐกจิสงัคม การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม  
หรอืดา้นอื่นทีต่อ้งการแกไ้ข โดยมเีหตุผลหลกัฐานและขอ้มลูสนบัสนุนแนวทางแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวตามหลกัวชิาการ ทัง้นี้โดยมนีโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสัง่ 
หรอืมาตรการอื่นใด เป็นผลผลติ (output) รวมทัง้มกีารคาดการผลลพัธ ์(outcome)  
และผลกระทบ (impact) ต่อสงัคมในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาตดิว้ย 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
     ๑. ไดม้กีารน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด  
พรอ้มค าอธบิายต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี และเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ๆ 
ทัง้ไดม้กีารน าไปสู่การพจิารณาหรอืด าเนินการโดยผูม้หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง 
     ๒. ไดม้กีารเผยแพร่นโยบายสาธารณะนัน้ไปยงัผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B เป็นผลงานทีแ่สดงการวเิคราะหส์งัเคราะหท์ีม่หีลกัฐานขอ้มลู  
หรอืเหตุผลสนบัสนุน ซึง่แสดงความกา้วหน้าทางวชิาการ 

ระดบั A เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั B แต่ตอ้งเป็นขอ้เสนอใหมท่ีค่รอบคลุม 
การแกปั้ญหา หรอืพฒันาทีก่วา้งขวางกว่าขอ้เสนอเดมิ โดยตอ้งมรี่างกฎหมาย  
รา่งนโยบาย รา่งแผน ฯลฯ ทีม่คีุณภาพระดบัดมีาก และมกีารอา้งองิโดยผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ระดบั A+ เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิ  
อภปิรายอย่างกวา้งขวางในสงัคม หรอืไดร้บัการน าไปใชโ้ดยผูร้บัผดิชอบ  
ในนโยบายสาธารณะนัน้ และเกดิประโยชน์ 

 
 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๗.๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 
นิยาม      งานเขยีนทีเ่กดิจากการศกึษาบุคคลหรอืสถาบนั (หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

รฐับาล ฯลฯ) ศกึษาเหตุการณ์ การบรหิารจดัการ คด ีหรอืกรณทีีเ่กดิขึน้จรงิมาจดัท าเป็น
กรณศีกึษาเพื่อใชใ้นการสอน (teaching case study) ทัง้นี้ โดยเป็นการรวบรวมขอ้มลู
และวเิคราะหต์ามหลกัวชิาการถงึสาเหตุของปัญหาและปัจจยัอื่น ๆ น ามาประกอบ              
การตดัสนิใจและก าหนดทางเลอืกในการแกปั้ญหาตามหลกัวชิา หรอืท าขอ้เสนอในการ
พฒันาองคก์ร หรอืเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมของบุคคลหรอืพฤตกิรรมของ
องคก์รเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะหห์าเหตุผลและแนวทางในการตดัสนิใจ                     
ตามหลกัวชิาการ หรอืเพื่อวเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิและการใชดุ้ลพนิิจตดัสนิในคดนีัน้ ๆ 

รปูแบบ      เอกสารทีต่พีมิพห์รอืเป็นสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ยคู่มอืการสอน  
(teaching notes)  และใชป้ระกอบการเรยีนการสอนมาแลว้ มอีงคป์ระกอบครบถว้น  
คอื บทน า เนื้อหา และบทส่งทา้ย 
     จ านวนกรณศีกึษาทีจ่ะน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตอ้งมจี านวน 
อยา่งน้อย ๕ กรณศีกึษา และมจี านวนหน้ารวมกนัแลว้ไมน้่อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหา
สาระจะตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกนัและอยูใ่นขอบข่ายสาขาวชิาทีเ่สนอขอต าแหน่งทางวชิาการ 
ส าหรบัการประเมนิคุณภาพจะตอ้งประเมนิคุณภาพโดยรวมทัง้หมด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะของสิง่ตพีมิพห์รอืสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์โดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒิ
ทีส่ถาบนัอุดมศกึษานัน้แต่งตัง้ หรอืเผยแพรใ่นหนังสอืหรอืแหล่งรวบรวมกรณศีกึษาทีม่ ี
การบรรณาธกิารโดยมคีณะผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิคุณภาพ  
     ทัง้นี้ ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B 
๑. เป็นกรณศีกึษาทีม่อีงคป์ระกอบครบถว้น คอื บทน า เนื้อหา บทส่งทา้ย 

รายละเอยีดขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เช่น ตาราง และรปูภาพ  
๒. เป็นกรณศีกึษาทีม่เีนื้อหาและการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน     

การสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
      เป็นกรณศีกึษาทีม่กีารเสนอเนื้อหาและการวเิคราะหท์ีท่นัต่อความก้าวหน้า           
ทางวชิาการ เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวาง หรอืสามารถน าไปประยกุต์ 
ใชไ้ดอ้ยา่งแพรห่ลาย 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
    ๑. เป็นกรณศีกึษาทีบุ่กเบกิทางวชิาการ น าเสนอปัญหาหรอืประเดน็ทีไ่มเ่คยม ี           
ผูศ้กึษามาก่อน มกีารสงัเคราะหข์อ้มลูอยา่งลกึซึง้ และสรา้งความรูใ้หมใ่นเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง              
ทีท่ าใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการอย่างชดัเจน 
    ๒. เป็นกรณศีกึษาทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ในวชิาการ หรอืวชิาชพี                 
ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๕ งานแปล 

นิยาม      งานแปลจากตวังานตน้แบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม หรอืงานวชิาการทีม่คีวามส าคญัและ
ทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึง่เมือ่น ามาแปลแลว้จะเป็นการเสรมิความก้าวหน้าทางวชิาการ 
ทีป่ระจกัษ์ชดั เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรอืแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอกีภาษาหนึ่ง   

รปูแบบ      งานแปลพรอ้มบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน 
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู ้หรอืก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ  ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

 ๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ์ 
 ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ อาท ิการเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม ฯลฯ 
 การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรยีน          

การสอนวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูร ซึง่จ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดงการเผยแพร ่ 
อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ด้เช่นกนั  

 กรณทีีอ่ยูใ่นระหว่างกระบวนการพจิารณา หากคณะผูท้รงคุณวุฒมิมีตใิหป้รบัปรงุ 
งานแปลซึง่อยูใ่นวสิยัทีส่ามารถปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ได ้ทัง้นี้  เมือ่ไดแ้กไ้ข
ปรบัปรงุงานแปลดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้สนอคณะผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา โดยไมต่้องน า
งานแปลดงักล่าวไปเผยแพร่ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง     

 กรณทีีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของงานแปลแลว้ไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ี่
คณะกรรมการก าหนด การน างานแปลนัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในงานแปล
เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม่ สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีาร
ประเมนิคุณภาพงานแปลทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง 

 
 
 
 
 

 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

๗.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากตน้ฉบบัเดมิไดส้มบรูณ์พรอ้มทัง้มบีทน าของผูแ้ปล
ทีใ่หข้อ้มลูครบถว้นเกี่ยวกบัเอกสารทีแ่ปล 

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใชภ้าษาทีส่ละสลวย และอ่านเขา้ใจงา่ย  

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมบีทน าเชงิวเิคราะหท์ีแ่สดงความรูค้วาม
เขา้ใจของผูแ้ปลในเรือ่งนัน้ๆ และเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั หรอืมกีารคน้ควา้เพิม่เตมิ 
ของผูแ้ปล ใส่ไวใ้นบทน า หรอืในเชงิอรรถ แลว้แต่กรณี 

           ส าหรบัสาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ใหใ้ชล้กัษณะคุณภาพ
ดงัต่อไปนี้ 
ระดบั B เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจในตวับทแบบแผนทางความคดิหรอื
วฒันธรรมตน้ก าเนิด และบ่งชีค้วามสามารถในการสื่อความหมายไดอ้ย่างด ีมกีารศกึษา
วเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังานในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยั              
มกีารใหอ้รรถาธบิายเชงิวชิาการในรปูแบบต่างๆอนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจลุภาคและ              
มหภาค 

ระดบั A เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจอนัลกึซึง้ในตวับทแบบแผน               
ทางความคดิหรอืวฒันธรรมตน้ก าเนิดและบ่งชีถ้งึความสามารถในการสื่อความหมาย        
ในระดบัสงูมาก  มกีารศกึษาวเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังาน          
อยา่งละเอยีดลกึซึง้ในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัของผูส้นัทดักรณ ี มกีารให้
อรรถาธบิายเชงิวชิาการในรปูแบบต่างๆ อนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค 

ระดบั A+ ใหข้อ้สรปุของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปล ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A               
โดยมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิดงันี้ 

๑. เป็นงานทีแ่ปลมาจากตน้แบบทีม่คีวามส าคญัในระดบัทีม่ผีลใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในทางวชิาการ 

๒. เป็นงานทีแ่ปลอยูใ่นระดบัทีพ่งึยดึถอืเป็นแบบฉบบัได้ 
    ๓. มกีารใหข้อ้สรุปของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปลทีม่ลีกัษณะเป็นการบุกเบกิ                
ทางวชิาการ 

 
 

 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia)  นามานุกรม (directory)  
     และงานวิชาการอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 

นิยาม      งานอา้งองิทีอ่ธบิาย และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัค า หรอืหวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ย ในลกัษณะอื่น ๆ          
อนัเป็นผลของการศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ และมหีลกัวชิา รวมทัง้แสดงสถานะล่าสุด 
ทางวชิาการ (state-of-the-art) ของสาขาวชิานัน้ ๆ เป็นการรวบรวมค า หรอืหวัขอ้  
หรอืหน่วยยอ่ย จดัระบบอา้งองิ โดยเป็นงานของนกัวชิาการคนเดยีว มคี าน าทีช่ีแ้จง
หลกัการ หลกัวชิา หรอืทฤษฎทีีน่ ามาใช ้รวมทัง้อธบิายวธิกีารใช ้และมบีรรณานุกรมรวม 
หรอืบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยยอ่ย รวมทัง้ดชันีคน้ค า ในกรณีทีจ่ าเป็น 

รปูแบบ      ประกอบดว้ยบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน 
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู ้ 
หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ  ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์หรอื 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B เป็นงานอา้งองิทีใ่หค้วามรูพ้ืน้ฐานอนัถูกตอ้งและทนัสมยั ครอบคลุมเนื้อหา            
ทีก่วา้งขวางตามทีย่อมรบักนัในวงวชิาการ 

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใหข้อ้มลูและทศันะทีช่ีใ้หเ้หน็            
ถงึววิฒันาการของศพัท ์หวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ยและ/หรอืสาขาวชิานัน้ ๆ  

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A  และตอ้งมกีารชีท้างใหผู้อ่้าน หรอืผูใ้ชเ้กดิความคดิ
เชงิวพิากษ์และ/หรอื เกดิความสนใจ ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ต่อไป 

 
 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๗.๒.๗ ผลงานสร้างสรรคด้์านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ค านิยาม 
 

     ผลงานวชิาการทีเ่ป็นการประดษิฐค์ดิคน้เครือ่งมอื เครือ่งทุ่นแรง ผลงานการ
สรา้งสรรคพ์ชืหรอืสตัวพ์นัธุใ์หม ่หรอืจลุนิทรยีท์ีม่คีุณสมบตัพิเิศษส าหรบัการใชป้ระโยชน์
เฉพาะดา้น วคัซนี ผลติภณัฑห์รอืสิง่ประดษิฐอ์ื่น ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ 
และสงัคม ซึง่พฒันาขึน้จากการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีโดยวธิวีทิยาทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ  

รปูแบบ      ผลงานสรา้งสรรคพ์รอ้มดว้ยสิง่ตพีมิพห์รอืเอกสารทางวชิาการ ทีแ่สดงถงึแนวคดิ            
ในการวจิยัคน้ควา้และพฒันางานนัน้ ๆ กระบวนการในการวจิยัและพฒันา  
ผลการทดสอบคุณสมบตัต่ิาง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นคุณสมบตัพิืน้ฐานและคุณสมบตัพิเิศษ 
ทีเ่ป็นขอ้เด่น ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใชจ้รงิในสภาพทีเ่หมาะสม  
และศกัยภาพของผลกระทบจากการน าไปใชใ้นแงเ่ศรษฐกจิหรอืสงัคม 

การเผยแพร่ 
 

    เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ  

๒. เอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์                          

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการ            
มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้ และการน าผลงานนัน้ไปใชม้ศีกัยภาพ
ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัปานกลาง 
ระดบั A  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรู้ 
เชงิวชิาการมากขึน้  มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้และการน าผลงานนัน้
ไปใชม้ศีกัยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสงู 

ระดบั A+  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรู้ 
เชงิวชิาการทีล่กึซึง้  มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได้ ผลงานมคีุณสมบตัิ
โดดเด่น และมศีกัยภาพสงูในการน าไปใชป้ระโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ 
ในแนวทางหรอืรปูแบบใหม่ๆ ทีจ่ะมผีลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสูง 

 
  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๒.๘ ผลงานสร้างสรรคด้์านสุนทรียะ ศิลปะ  (ให้ใช้ค าจ ากดัความตาม ๗.๔.๒)  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๙ สิทธิบตัร (patent) 
นิยาม สทิธบิตัรตามกฎหมายว่าดว้ยสทิธบิตัร 

รปูแบบ      อาจจดัท าไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ประกอบดว้ย 
     ๑. มบีทวเิคราะหท์ีอ่ธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า 
เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู้ 
หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 
     ๒. ตอ้งผ่านการพสิูจน์ หรอืแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอยีดใหค้รบถว้นทีแ่สดง             
ถงึคุณค่าของผลงานนัน้ดว้ย  

การเผยแพร่      มหีลกัฐานการน าสทิธบิตัรไปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพรห่ลายในวงวชิาการ              
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ไดว้่ามผีูน้ าไปวจิยัหรอืพฒันา 
ต่อยอด  

ระดบั A  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ไดว้่ามผีูน้ าไปใชป้ระโยชน์ 
ในเชงิพาณิชยร์ะดบัชาต ิ

ระดบั A+  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนแลว้และพสิจูน์ไดว้่ามผีูน้ าไปใชป้ระโยชน์
ในระดบันานาชาต ิและมหีลกัฐานว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยห์รอื 
เชงิสาธารณประโยชน์อย่างกวา้งขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๗.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) 
นิยาม      หมายความถงึโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามความหมายของกฎหมายว่าดว้ยลขิสทิธิ ์                 

ซึง่เป็นผลงานทีไ่ดจ้ากการวจิยั หรอืการประดษิฐค์ดิคน้ใหมห่รอืการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่
ทีม่หีลกัวชิาอนัสามารถอธบิายไดอ้ย่างชดัเจน รวมถงึซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นการประยกุต์                
หลกัวชิา เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ในเชงิวชิาการ โดยตอ้งมลีกัษณะใด
ลกัษณะหนึ่งดงันี้  
     ๑. การด าเนินงานโครงการทีม่ลีกัษณะการพฒันาซอฟตแ์วรโ์ดยใชร้ะเบยีบวธิ ี                
เชงิตวัเลข (numerical method)  หรอืการด าเนินงานลกัษณะ engineering design  
ซึง่เป็นการปรบัปรงุกระบวนการออกแบบโดยตรง  
     ๒. งานทีม่ลีกัษณะการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง และพฒันาในระดบัแฟ้มขอ้มลูตน้ฉบบั 
(source code) เพื่อพฒันาระบบการท างานใหด้ขีึน้ โดยมกีารปรบัปรงุระบบอย่างมี
นยัส าคญั  
     ๓. โครงการทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูเชงิประสทิธภิาพและประเมนิผลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
งานวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ชดัเจนว่าหลงัจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟตแ์วรม์าใชพ้ฒันาแลว้ระบบการท างานดขีึน้ไดอ้ย่างไร โดยตอ้งมกีาร
ปรบัปรงุระบบหรอืส ารวจความตอ้งการ รวมถงึแสดงผลลพัธห์รอืตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน                 
ซึง่มไิดน้ าเขา้มาเพื่อทดแทนระบบเดมิเพยีงอย่างเดยีว  

 ทัง้นี้ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานวจิยัและพฒันา 
รปูแบบ      อาจจดัท าไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ประกอบดว้ย 

     ๑. มคี าอธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เช่น คู่มอืทีอ่ธบิายการใชง้าน 
หลกัการของวธิกีารท างานและหน้าทีข่องซอฟตแ์วรด์งักล่าวอยา่งละเอยีดและชดัเจน  
เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความก้าวหน้าทางวชิาการ  
หรอืเสรมิสรา้งความรูห้รอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 
     ๒. ตอ้งผ่านการพสิูจน์ หรอืแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอยีดใหค้รบถว้นทีแ่สดงถงึ
คุณค่าของผลงานนัน้ดว้ย  

การเผยแพร่      มหีลกัฐานการน าซอฟต์แวรไ์ปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ย่างแพรห่ลายต่อวงวชิาการ               
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ  
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั  

 
 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นงานทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอน ถูกตอ้ง เหมาะสมตามระเบยีบวธิวีจิยั            
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
๑. เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละน าเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กว่า

งานเดมิ ทีเ่คยมผีูศ้กึษามาแลว้ 
๒. เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวาง หรอืสามารถน าไปประยกุตไ์ด ้          

อยา่งแพรห่ลาย 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิและใชง้าน               
อยา่งกวา้งขวางในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาติ 

 
 

 
 

  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 ๗.๒.๑๑ ผลงานรบัใช้ท้องถ่ินและสงัคม  (ให้ใช้ค าจ ากดัความตาม ๗.๔.๑) 

 
  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ)              
                   ๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม  (ให้ใช้ค าจ ากดัความตาม ๗.๔.๔) 

  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๑ ต ารา 

นิยาม     งานวชิาการทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีนการสอนทัง้วชิา หรอืเป็นส่วนหนึ่งของวชิา ซึง่เกดิจาก
การน าขอ้คน้พบจากทฤษฎ ีจากงานวจิยัของผูข้อ หรอืความรูท้ีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ศกึษา 
มาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์รวบรวมและเรยีบเรยีง โดยมมีโนทศัน์ทีผู่เ้ขยีนก าหนดใหเ้ป็น
แกนกลาง ซึง่สมัพนัธก์บัมโนทศัน์ยอ่ยอื่นอยา่งเป็นระบบ มเีอกภาพสมัพนัธภาพและ 
สารตัถภาพตามหลกัการเขยีนทีด่ ีใชภ้าษาทีเ่ป็นมาตรฐานทางวชิาการ และใหค้วามรูใ้หม่
อนัเป็นความรูส้ าคญัทีม่ผีลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงต่อวงการวชิาการนัน้ ๆ 

เนื้อหาสาระของต าราตอ้งมคีวามทนัสมยัเมือ่พจิารณาถงึวนัทีผู่ข้อยืน่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ 
    ทัง้นี้ ผูข้อก าหนดต าแหน่งจะตอ้งระบุวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในหลกัสตูรทีใ่ชต้ าราเล่มทีเ่สนอขอ
ต าแหน่งทางวชิาการดว้ย 
    ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็น “ต ารา” นี้อาจไดร้บัการพฒันาขึน้จากเอกสารค าสอนจนถงึ
ระดบัทีม่คีวามสมบรูณ์ทีสุ่ด ซึง่ผูอ่้านอาจเป็นบุคคลอื่นทีม่ใิช่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ แต่สามารถ
อ่านและท าความเขา้ใจในสาระของต ารานัน้ดว้ยตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งเขา้ศกึษาในวชิานัน้ 
    หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน       
ไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นต าราไมไ่ด ้เวน้แต่จะมกีารพฒันาจนเหน็ไดช้ดัว่าเป็นต ารา 

รปูแบบ      เป็นรปูเล่มทีป่ระกอบดว้ยค าน า สารบญั เนื้อเรือ่ง การอธบิายหรอืการวเิคราะห ์การสรุป              
การอ้างองิ บรรณานุกรม และดชันีคน้ค า ทัง้นี้ควรมกีารอ้างองิแหล่งขอ้มลูทีท่นัสมยัและ
ครบถว้นสมบูรณ์ การอธบิายสาระส าคญัมคีวามชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มลู แผนภาพ ตวัอยา่ง 
หรอืกรณศีกึษาประกอบจนผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจในสาระส าคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ 

การเผยแพร ่     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
    ๑. การเผยแพร่ดว้ยวธิกีารตพีมิพ ์หรอื 
    ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ เช่น การเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม,  
e-learning, online learning  
    ๓. การเผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านกัพมิพซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั 
    การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอย่างกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรยีนการสอน
วชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเท่านัน้ จ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่งทีอ่าจแสดงการเผยแพร่ 
อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพร่ไดเ้ช่นกนั 
 
 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๑ ต ารา (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

กรณีทีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของต าราแลว้ไม่อยูใ่นเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
ก าหนด การน าต ารานัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในต าราเพื่อน ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม ่สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพ
ต าราทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแก้ไขนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง    

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นต าราทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั มแีนวคดิ 
และการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัของผูเ้ขยีน         

ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน 
๓. สามารถน าไปใชอ้้างองิอยา่งกวา้งขวางต่อวงวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบั

นานาชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) หรอืทฤษฎใีหมท่างวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ

 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๒ หนังสือ 

นิยาม      งานวชิาการทีเ่กดิจากการคน้ควา้ศกึษาความรูใ้นเรื่องใดเรือ่งหนึ่งอยา่งรอบดา้นและ
ลกึซึง้ มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละเรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยมโนทศัน์หลกั 
ทีเ่ป็นแกนกลางและมโนทศัน์ยอ่ยทีส่มัพนัธก์นั มคีวามละเอยีดลกึซึง้ ใชภ้าษาทีเ่ป็น
มาตรฐานทางวชิาการ ใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้งเสรมิปัญญาความคดิและสรา้งความ
แขง็แกรง่ทางวชิาการใหแ้ก่สาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง เนื้อหาของหนงัสอื            
ไมจ่ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งหรอืเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสตูรหรอืของวชิาใดวชิาหนึ่ง             
ในหลกัสตูร และไม่จ าเป็นตอ้งน าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในวชิาใดวชิาหนึ่ง      
      เนื้อหาสาระของหนังสอืตอ้งมคีวามทนัสมยัเมือ่พจิารณาถงึวนัทีผู่ข้อยืน่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
      หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน 
ไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นหนงัสอืไมไ่ด้ 

รปูแบบ      เป็นรปูเล่มทีป่ระกอบดว้ย ค าน า สารบญั เนื้อเรือ่ง การวเิคราะห ์การสรปุ การอา้งองิ
บรรณานุกรม และดชันีคน้ค า ทีท่นัสมยัและครบถว้นสมบรูณ์ โดยอาจมขีอ้มลู แผนภาพ 
ตวัอยา่ง หรอืกรณศีกึษาประกอบดว้ยกไ็ด ้ตามรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้ 
     ๑. เป็นงานทีน่กัวชิาการเขยีนทัง้เล่ม (authored book)  คอืเอกสารทีผู่เ้ขยีนเรยีบเรยีง
ขึน้ทัง้เล่มอยา่งมเีอกภาพ มรีากฐานทางวชิาการทีม่ ัน่คง และใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้ง
เสรมิปัญญา ความคดิ และสรา้งความแขง็แกรง่ทางวชิาการ 

 ๒. เป็นงานวชิาการบางบทหรอืส่วนหน่ึงในหนงัสอืทีม่ผีูเ้ขยีนหลายคน (book chapter) 
โดยจะตอ้งมคีวามเป็นเอกภาพของเนื้อหาวชิาการ ซึง่ผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจ                
ในสาระส าคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ในแต่ละบท และเป็นงานศกึษาคน้ควา้อย่างมรีะบบ                    
มกีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิวีทิยาอนัเป็นทีย่อมรบัจนไดข้อ้สรุปทีท่ าใหเ้กดิ
ความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้กรณทีีใ่นแต่ละบทมผีูเ้ขยีนหลายคน
จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคนอยา่งชดัเจน   
          จ านวนบททีจ่ะน ามาแทนหนงัสอื ๑ เล่ม ตอ้งมจี านวนอย่างน้อย ๕ บท  
และมจี านวนหน้ารวมกนัแลว้ไมน้่อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนงัสอื 
ทัง้ ๕ บท จะตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกนัและอยูใ่นขอบขา่ยสาขาวชิาทีเ่สนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวชิาการ ทัง้นี้ อาจอยูใ่นหนงัสอืเล่มเดยีวกนัหรอืหลายเล่มกไ็ด ้และส าหรบัการประเมนิ
คุณภาพจะตอ้งประเมนิคุณภาพโดยรวมทัง้หมด 
 

 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๒ หนังสือ (ต่อ) 
การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 

โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
     ๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารตพีมิพ ์ 
     ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์อาท ิการเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม                
     ๓. การเผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านกัพมิพซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั 

การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยจ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่ง 
ทีอ่าจแสดงการเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางได ้ แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวาง 
ในการเผยแพรไ่ดเ้ช่นกนั  

กรณีทีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของหนงัสอืแลว้ไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
ก าหนด การน าหนงัสอืนัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในหนงัสอืเพื่อน ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม ่สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพหนงัสอื
ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง    

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นหนงัสอืทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยัมแีนวคดิและ
การน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัทีเ่ป็นการแสดง 

ใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๓. สามารถน าไปใชอ้้างองิอยา่งกวา้งขวางต่อวงวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ

มคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) หรอืทฤษฎใีหมท่างวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
     ๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ
 

 

 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๓ บทความทางวิชาการ 

นิยาม      งานเขยีนทางวชิาการซึง่มกีารก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอืวเิคราะห์ 
อยา่งชดัเจน ทัง้นี้ มกีารวเิคราะหป์ระเดน็ดงักล่าวตามหลกัวชิาการ โดยมกีารส ารวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวเิคราะหใ์นประเดน็นัน้ได ้อาจเป็นการน า
ความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลรอ้ยเรยีงเพื่อวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ โดยทีผู่เ้ขยีน
แสดงทศันะทางวชิาการของตนไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

รปูแบบ      ประกอบดว้ยการน าความทีแ่สดงเหตุผลหรอืทีม่าของประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอื
วเิคราะห ์กระบวนการอธบิายหรอืวเิคราะหแ์ละบทสรปุ มกีารอา้งองิและบรรณานุกรม 
ทีค่รบถว้นและสมบูรณ์  

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)            
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความในวารสารวชิาการ ดงัต่อไปนี้  
    ๑.๑ วารสารวชิาการระดบัชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบัใน

วงวชิาการในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยวารสารวชิาการนัน้ตอ้งมกีาร
ตพีมิพอ์ยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมกีารตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความโดยผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึง่เป็นบุคคลภายนอก
จากหลากหลายสถาบนั อย่างน้อย ๓ คน ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้ อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่ม
สิง่พมิพ ์หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กี าหนดการเผยแพรอ่ยา่งแน่นอนชดัเจน 

๑.๒ วารสารวชิาการระดบันานาชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 
ทีค่ณะกรรมการก าหนด ไดแ้ก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science  
(เฉพาะในฐานขอ้มลู SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้), JSTOR และ Project Muse  
ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ์ หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
     ๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความในรปูแบบอื่นทีม่กีารบรรณาธกิาร 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ (Peer Reviewer) ประเมนิคุณภาพ  
     เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“บทความวชิาการ” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า “บทความวชิาการ” นัน้ 
มาแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวชิาการและใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “บทความวชิาการ” นัน้อกีครัง้หนึ่ง  
จะกระท าไมไ่ด ้ 
 

 
 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๓ บทความทางวิชาการ (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั             
มแีนวคดิและการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 
๒. สามารถน าไปอา้งองิในฐานขอ้มลูอยา่งกวา้งขวางในระดบัชาต ิมคีวามละเอยีดและ

ความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) ทางวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
     ๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความความคดิและคน้ควา้อยา่งต่อเนื่อง เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบั            
ในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

      ๗.๔.๑ ผลงานรบัใช้ท้องถ่ินและสงัคม 

นิยาม      ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรอืทอ้งถิน่ทีเ่กดิขึน้โดยใชค้วามเชีย่วชาญ              
ในสาขาวชิาอย่างน้อยหน่ึงสาขาวชิา และปรากฏผลทีส่ามารถประเมนิไดเ้ป็นรปูธรรม               
โดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ  ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทอ้งถิน่และสงัคมนี้ตอ้งเป็นผลใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ทางดา้นใดดา้นหนึ่ง หรอืหลายดา้น เกีย่วกบัชุมชน วถิชีวีติ 
การศกึษา ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม อาชพีเศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง คุณภาพชวีติ 
หรอืสุขภาพ หรอืเป็นผลงานทีน่ าไปสู่การจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทางปัญญา             
ในรปูแบบอื่นทีส่ามารถแสดงไดเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ว่าสามารถใชแ้กปั้ญหาหรอืพฒันาสงัคม           
และก่อใหเ้กดิประโยชน์อยา่งชดัเจน หรอืเป็นการเปลีย่นแปลงในความตระหนกัและการรบัรู้ 
ในปัญหาและแนวทางแกไ้ขของชุมชน ทัง้นี้ ไมน่บัรวมงานทีแ่สวงหาก าไรและไดร้บั
ผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชงิธุรกจิ 

รปูแบบ 

 

     จดัท าเป็นเอกสารและมคี าอธบิายหรอืค าชี้แจงที่ชดัเจน รายละเอยีดเนื้อหา           
ของเอกสารแสดงใหเ้หน็ถงึองค์ประกอบอย่างน้อยประกอบดว้ย 

๑. การมสี่วนร่วมและการยอมรบัของท้องถิน่และสงัคมเป้าหมาย 
๒. สภาพการณ์ของทอ้งถิน่และสงัคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้  
๓. กระบวนการทีท่ าใหท้อ้งถิน่และสงัคมเกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 
๔. ความรูห้รอืความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลง 
๕. การคาดการณ์สิง่ทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้แลว้ 
๖. การประเมนิผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้จากความรู้ 

            หรอืความเชี่ยวชาญจากสาขาของผู้ยื่นขอ 
๗. แนวทางการตดิตามและธ ารงรกัษาพฒันาการที่เกดิขึน้ให้คงอยู่ต่อไป  

     การจดัท าเอกสารผลงานตอ้งสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการมสี่วนรว่มและการยอมรบัของ
กลุ่มเป้าหมายหรอืทอ้งถิน่  นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ อาจแสดง
หลกัฐานเพิม่เตมิอื่นๆ เกีย่วกบัผลงาน เช่น รปูภาพ หรอืการบนัทกึเป็นวดีทิศัน์ ภาพยนตร ์
แถบเสยีง   

     การพฒันาหรอืการแกปั้ญหาในพืน้ทีท่ีม่กีารบูรณาการศาสตรห์ลายสาขา สามารถ 

ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคมไดจ้ากผลความส าเรจ็ของทุกสาขา   
โดยผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความเชีย่วชาญในการใชศ้าสตร์
นัน้ๆ เพื่อรว่มพฒันาหรอืแก้ปัญหาจนท าใหพ้ืน้ทีน่ัน้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ไดช้ดัเจน 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

 ๗.๔.๑ ผลงานรบัใช้ท้องถ่ินและสงัคม (ต่อ) 

การเผยแพร่      การเผยแพรผ่ลงานวชิาการรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคมท าไดโ้ดยการจดัเวทนี าเสนอผลงาน
ในพืน้ทีห่รอืการเปิดใหเ้ยีย่มชมพืน้ทีแ่ละจะตอ้งมกีารเผยแพรสู่่สาธารณะอยา่งกวา้งขวาง           
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีส่อดคลอ้งกบัผลงาน โดยการเผยแพร่นัน้จะตอ้งมกีารบนัทกึ
เอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีส่ามารถใชอ้้างองิได ้หรอืศกึษาคน้ควา้ต่อไปได้  
     ทัง้นี้ ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั  

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  ลกัษณะของผลงานตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความเชีย่วชาญในสาขาของผูย้ ื่นขอ มกีาร
แสดงกระบวนการรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความตอ้งการ
ทีม่าจากการมสี่วนรว่มของกลุ่มเป้าหมาย มกีารแสดงการวเิคราะหห์รอืสงัเคราะหค์วามรู้           
ที ่สามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์จนเกดิการเปลีย่นแปลง              
ทีด่ขี ึน้อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาชุมชน ทอ้งถิน่ หรอืสงัคมนัน้   

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B  และคุณภาพผลงานทีย่ ืน่ขอจะตอ้งสามารถน าไป            
เป็นแบบอยา่งใหก้บัทอ้งถิน่หรอืสงัคมอื่นได ้หรอืก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงินโยบาย 
หรอืถูกน าไปใชเ้ป็นนโยบายในระดบัจงัหวดั หรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A  ผลงานตอ้งส่งผลกระทบต่อสงัคม หรอืแวดวงวชิาการ
อยา่งกวา้งขวาง เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์ร             
ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ

 

 

 
  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรคด้์านสนุทรียะ ศิลปะ 
นิยาม      ผลงานหรอืชุดของผลงานสรา้งสรรคท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าทางสุนทรยีะ 

ศลิปะ โดยผลงานดงักล่าวตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการสรา้งสรรคข์อง
เจา้ของผลงาน และตอ้งอธบิายไดว้่ามแีนวคดิจากปรชัญา จรยิธรรม สุนทรยีภาพ 
ซึ่งสะท้อนให้เหน็ถงึคุณค่าของความจรงิ  ความด ี ความงาม  พรอ้มค าอธบิาย 
อนักอปรดว้ยหลกัวชิาทีเ่อือ้ต่อการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ความหมายและ
คุณค่าของงาน เช่น ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวรรณกรรม ดา้นศลิปะการแสดง  
ดา้นดนตร ีดา้นสถาปัตยกรรม การออกแบบ จติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์
หรอืศลิปะดา้นอื่นๆ 
 

รปูแบบ 

 

     งานสรา้งสรรค ์พรอ้มบทวเิคราะหท์ีอ่ธบิายหลกัการ หลกัวชิา และ/หรอื
ความคดิเชงิทฤษฏ ีรวมทัง้กระบวนการและ/หรอืเทคนิคในการสรา้งงาน  
การวเิคราะห ์สงัเคราะหใ์หเ้หน็ความรูใ้นการพฒันาต่อยอดผลงาน  
การน าเสนอความรูใ้หมท่ีม่คีุณค่าต่อการพฒันาสาขาวชิาชพีและการศกึษา 
ตลอดจนการแสดงคุณค่าของผลงานทีเ่อือ้ใหเ้กดิการตคีวามและการประเมนิ
คุณค่าในหมู่ของผูร้บังาน 

การเผยแพร่      เผยแพรสู่่สาธารณชนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งอย่างกวา้งขวางมาแลว้  
ไมน้่อยกว่าสีเ่ดอืน โดยตอ้งแสดงหลกัฐานเชงิประจกัษ์ว่า ไดผ้่านการประเมนิจาก 
คณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง (peer reviewer) ทีม่า
จากหลากหลายสถาบนั จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนส าหรบัระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์
และไมน้่อยกว่าหา้คนส าหรบัระดบัรองศาสตราจารยแ์ละระดบัศาสตราจารย ์โดยการ
ตดัสนิของทีป่ระชุมตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามเสยีงส าหรบั 
ระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์ไมน้่อยกว่าสามในหา้เสยีงในระดบัรองศาสตราจารย์
และไมน้่อยกว่าสีใ่นหา้เสยีงในระดบัศาสตราจารย ์ ทัง้นี้ ผูท้รงคุณวุฒฯิ              
(peer reviewer) ตอ้งมไิดส้งักดัเดยีวกนักบัผูข้อจ านวนไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
     วธิกีารเผยแพร ่ 

๑. วรรณกรรมต้นแบบหรอืผลงานสรา้งสรรคต์น้แบบ และเอกสาร
ประกอบตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

๒. การจดันทิรรศการ การจดัแสดง  การแสดงสาธารณะ การบนัทกึภาพ 
การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ หรอืการแสดงผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

 
 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

         ๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรคด้์านสนุทรียะ ศิลปะ (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 
 

๓. การเผยแพรท่ีเ่กดิจากการใชง้านจรงิทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาติ
หรอืนานาชาต ิตลอดจนการเผยแพรท่ีเ่กดิจากการไดร้บัเชญิไปบรรยายหรอืในการ
ประชุมวชิาการงานศลิป์ หรอืวชิาชพีในต่างประเทศ ส าหรบัศลิปะการแสดงตอ้ง
แสดงในกจิกรรมทีจ่ดัโดยองคก์รระดบัประเทศ ซึง่เป็นทีย่อมรบัในวงวชิาชพี 
ของสาขาวชิานัน้ๆ ของประเทศไทยหรอืนานาชาต ิ สถานทีน่ าเสนอผลงาน
สรา้งสรรคร์ะดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตติอ้งเป็นทีย่อมรบัในวงการวชิาชพีนัน้ๆ 
และตอ้งด าเนินกจิกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องโดยเป็นเวทแีสดงผลงานอย่างต่อเนื่องมาแลว้
ไมน้่อยกว่า ๕ ปี                             
หมายเหต ุ: คุณสมบตัขิองผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็น peer reviewer 
     ผูท้รงคุณวุฒภิายใน หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้  
หรอืสาขาวชิาใกลเ้คยีง ซึง่ปัจจุบนัมสีถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น  
อาจารยป์ระจ า ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทีย่งัคงปฏบิตังิานหรอืปฏบิตัหิน้าที่
ประจ าในสถาบนัเดยีวกบัผูไ้ดร้บัการประเมนิ เป็นตน้ 
     ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้ หรอื
สาขาวชิาใกลเ้คยีง โดยตอ้งเป็นบุคคลทีม่ใิช่บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษาทีผู่ข้อสงักดั
และไมไ่ดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของสถาบนัอุดมศกึษานัน้  

ลกัษณะคุณภาพ ระดบั B: เป็นผลงานทีม่คีุณภาพทางการสรา้งสรรค ์โดยสามารถอธบิาย  
หลกัการ แนวคดิ กระบวนการ เทคนิค รวมถงึวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปผล 
เพื่อสื่อความใหก้บัผูร้บัไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้า 
ทางวชิาการดา้นงานสรา้งสรรคแ์ละการศกึษาของศลิปะแขนงนัน้ๆ และก่อใหเ้กดิ 
การเปลีย่นแปลงหรอืส่งผลกระทบต่อบุคคลหรอืองคก์ร  

ระดบั A: ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นตวัอย่างอนัด ี
ทีย่งัประโยชน์เด่นชดั ต่อวชิาการดา้นงานสรา้งสรรคแ์ละการศกึษาแขนงนัน้ๆ 
           ๑. เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์น าเสนอผลเป็น 
ความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาหรอืสรา้งสรรคม์าแลว้  

 ๒. เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวาง และก่อใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงหรอืส่งผลกระทบต่อบุคคล องคก์ร ชุมชน หรอืสงัคม หรอืสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างแพรห่ลาย หรอืไดร้บัการจดสทิธบิตัรและมกีารน าไปใช้
อา้งองิในผลงานอื่น ๆ  เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 

       



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรคด้์านสนุทรียะ ศิลปะ (ต่อ) 
ลกัษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 
 

 

 

 

ระดบั A+:  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นงานทีส่รา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
หรอืน าเสนอสิง่ใหมใ่นดา้นการสรา้งสรรคส์ุนทรยีะ ศลิปะ 
           ๑. เป็นงานบุกเบกิทีม่คีุณค่ายิง่ มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหอ์ย่างลกึซึง้  
จนท าใหเ้กดิการสรา้งความรูใ้หม ่ท าใหเ้กดิความก้าวหน้า เกดิการใชป้ระโยชน์ 
ในแนวทางหรอืรปูแบบใหม่ๆ ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนหรอืสงัคม หรอืไดร้บัการจดสทิธบิตัรและมหีลกัฐานการน าสทิธบิตัรไปใช้
หรอืประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวาง  
           ๒. เป็นทีย่อมรบัและไดร้บัการอา้งองิถงึอย่างกวา้งขวางในวงวชิาการ 
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๓ ผลงานการสอน 
นิยาม      ผลงานการสอนในวชิาใดวชิาหนึ่งซึ่งก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของ

สถาบนัอุดมศกึษา หรอืสถาบนัอื่นที่คณะกรรมการก าหนด อนัประกอบดว้ย 
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้(แผนการสอน วธิกีารสอน สื่อการสอน  
การวดัและประเมนิผล) หรอืนวตักรรมการสอน อนัเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิาการ 
หรอืวชิาชพี ได้ใช้ปฏบิตัใินงานประจ ามาแล้ว และเกดิผลลพัธท์ีแ่สดงว่าผูเ้รยีน 
มพีฒันาการและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีด่ขี ึน้อย่างเหน็ไดช้ดั และก่อใหเ้กดิ
การเรยีนรูท้ ัง้ในผูเ้รยีนและผูส้อน ได้รบัการเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์ใน
สาขาวชิาการ หรอืวชิาชพีที่เกี่ยวขอ้ง หรอืมกีารถ่ายทอดสู่การใช้งานจรงิ 
ในภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง  

รปูแบบ 
 

     จดัท าเป็นเอกสารและมคี าอธบิายหรอืค าชี้แจงรายละเอยีดที่ชดัเจน 
รายละเอยีดเนื้อหาของเอกสารที่น าเสนอนัน้ อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 
สาระส าคญัดงัต่อไปนี้  
  ๑. สภาพปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน หรอืปัญหาดา้น 
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
  ๒. ปรชัญา แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและเหตุผล ทีผู่ส้อนใชใ้นการออกแบบ
การเรยีนการสอนทีเ่ป็นนวตักรรม หรอืปรบัประยกุต์จากของเดมิอยา่งเหน็ไดช้ดั 
เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว เช่น รปูแบบการสอน หรอืการสอนแนวใหม ่เทคนิค  
สื่อการสอน เทคโนโลยดีจิทิลั งานประดษิฐค์ดิคน้ทีพ่ฒันาขึน้ เป็นต้น 
  ๓. หลกัสตูรและรายละเอยีดรายวชิา แผนการสอน สื่อการเรยีนรู ้ 
และวธิกีารจดัการเรยีนรู/้การสื่อการเรยีนรู ้ 
  ๔. กระบวนการในการน าไปใชก้บัผูเ้รยีนในสถานการณ์จรงิ
กระบวนการพฒันาทีน่ าไปสู่การเปลีย่นแปลงของพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
        ๕. ผลลพัธท์ีแ่สดงว่าผูเ้รยีนมพีฒันาการและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
ทีด่ขี ึน้อย่างเหน็ไดช้ดั และก่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในผูเ้รยีนและผูส้อน  
โดยแสดงผลลพัธข์องผูเ้รยีนทัง้รายบุคคล และรายกลุ่ม 
         ๖. เอกสารหลกัฐานผลการประเมนิการสอนทุกกระบวนวชิา 
ยอ้นหลงั ๒ ปีการศกึษา ส าหรบัผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์ 
ผลการสอนเฉลีย่ระดบัดมีาก และศาสตราจารย ์ผลการสอนเฉลีย่ระดบัดเีด่น 

 
 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๓ ผลงานการสอน (ต่อ) 
รปูแบบ (ต่อ)          ๗. เอกสารหลกัฐานผลการประเมนิของคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ 

(peer reviewer) จากบุคคลภายนอก ส าหรบัผูช้่วยศาสตราจารยต์อ้งเป็น
ผูท้รงคุณวุฒริะดบัมหาวทิยาลยั ส าหรบัรองศาสตราจารยต์อ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ระดบัชาต ิและส าหรบัศาสตราจารยต์อ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒริะดบัชาตหิรอื 
ระดบันานาชาต ิ     
หมายเหต ุ: คุณสมบตัขิองผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็น peer reviewer 
     ผูท้รงคุณวุฒภิายใน หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้  
หรอืสาขาวชิาใกลเ้คยีง ซึง่ปัจจุบนัมสีถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น  
อาจารยป์ระจ า ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทีย่งัคงปฏบิตังิานหรอืปฏบิตัหิน้าที่
ประจ าในสถาบนัเดยีวกบัผูไ้ดร้บัการประเมนิ เป็นตน้ 
     ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้  
หรอืสาขาวชิาใกลเ้คยีง โดยตอ้งเป็นบุคคลทีม่ใิช่บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษา 
ทีผู่ข้อสงักดัและไมไ่ดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของสถาบนัอุดมศกึษานัน้    

     ทัง้นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ตอ้งแสดงหลกัฐาน
เชงิประจกัษ์ของผลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัวชิาการ หรอืวชิาชพี โดยผลงาน 
แต่ละชิน้ตอ้งมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ อยา่งน้อย ๒ รายการ ดงันี้ 
 (๑) การน าไปใชง้านจรงิโดยภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งภายในหน่วยงานตน้สงักดั
ระดบัคณะ มหาวทิยาลยั เช่น การพฒันาผูเ้รยีนกลุ่มอื่น การขยายผลใชง้าน 
เป็นตน้แบบภายในคณะ มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
 (๒) ผลงานอนัเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาทีไ่มใ่ช่ลขิสทิธิ ์ทีเ่ขา้สู่กระบวนการ
ขอรบัการรบัรองทรพัยส์นิทางปัญญา เช่น หนงัสอืรบัรองการยืน่ค าขอรบั   
อนุสทิธบิตัร  สทิธบิตัร  เป็นตน้   
 (๓) บทความฉบบัสมบูรณ์เสนอในทีป่ระชุมวชิาการทีจ่ดัโดยสมาคม
วชิาการ หรอืวชิาชพี ทีม่กีารจดัอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทัง้ในระดบัชาต ิ
หรอืระดบันานาชาตทิีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลาย
สถาบนั และมกีารประเมนิคุณภาพ 
 (๔) บทความวชิาการในหนังสอืรวมบทความ หรอืวารสารวชิาการ 
ทีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้และสาขาวชิา 
ทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 
 
 

 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๓ ผลงานการสอน (ต่อ) 
รปูแบบ (ต่อ) 

 
     นอกจากนี้ ยงัตอ้งแสดงหลกัฐานทีแ่สดงถงึคุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณความเป็นอาจารย ์โดยสรปุเป็นเอกสารที่มสีาระส าคญั ดงันี้  
     (๑) ความเป็นผูอุ้ทศิเวลาและผูส้รา้งแรงบนัดาลใจในการปฏบิตังิาน 
เพื่อดแูล ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ พฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลตามศกัยภาพ  
และสรา้งแรงบนัดาลใจและความสมัพนัธร์ะหว่าง “คร”ู และ “ลกูศษิย”์  
ไมเ่พยีงทางวชิาการ หรอืวชิาชพี แต่รวมถงึสมัพนัธภาพที่ก่อใหเ้กดิ 
ความเอือ้อาทรระหว่างกนั น าไปสู่การปรบัใชห้รอืเป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ
ของลกูศษิย ์
     (๒) ความเป็นผูส้่งเสรมิสนบัสนุนและมคีุณูปการต่อการศกึษา โดยไดร้บัการ
ยอมรบัจากวงวชิาการ หรอืวชิาชพี โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการไดร้บัรางวลัหรอื
การยกยอ่งจากสมาคมวชิาการ หรอืวชิาชพี  

การเผยแพร่      เอกสารสรุปผลการจดัการเรยีนรูใ้นการปฏบิตังิานดา้นการสอน 
ทีผ่่านการใชง้านจรงิมาไมน้่อยกว่า ๒ ปีการศกึษา หรอื ๔ ภาคการศกึษา  
หรอืใชง้านจรงิมาแลว้ไมน้่อยกว่า ๔ กระบวนวชิา โดยต้องแสดงหลกัฐานว่า 
ไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจากหลากหลาย
สถาบนัในสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง (peer reviewer) ในระดบั
มหาวทิยาลยัส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และในระดบัชาตสิ าหรบั
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

ลกัษณะคุณภาพ ระดบั B   
      ๑. แนวคดิการออกแบบการเรยีนรู ้นวตักรรม เป็นงานรเิริม่สรา้งสรรค์ 
ทีป่รบัจากแนวคดิเดมิ หรอืเป็นแนวคดิใหม่ 
      ๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานทีพ่ฒันาขึน้น าไปสู่ผลลพัธ์ 
การจดัการเรยีนรู ้หรอืสมรรถนะผูเ้รยีนเชงิประจกัษ์ หรอืคุณลกัษณะ 
ของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค ์และตอ้งมหีลกัฐานชดัเจนว่าผลการศกึษาสามารถ 
น าไปใชป้ระโยชน์กบัการพฒันาผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได ้การขยายผลใชง้าน 
เป็นตน้แบบภายในคณะ มหาวทิยาลยั 
ระดบั A   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมหีลกัฐานชดัเจนว่า 
ผลการศกึษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งภายนอก
มหาวทิยาลยั โดยนิตบิุคคลอื่น  
ระดบั A+   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมหีลกัฐานชดัเจนว่า 
ผลการศกึษาผ่านการรบัรองมาตรฐานระดบัชาต ิหรอืนานาชาติ 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

        ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม 

นิยาม      ผลงานนวตักรรมต้องเป็นสิง่ใหม่ หรอืสิง่ที่พฒันาให้ดขีึน้กว่าเดมิ  
อย่างมนีัยส าคญั ซึง่ส่งผลให้เกดิการพฒันามาตรฐาน ประสทิธภิาพ มลูค่า 
คุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ สรา้งผลกระทบได้ในวงกว้าง 
ในเชงิพาณิชย ์หรอืในเชงิสาธารณะ และมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  
     (๑) ผลงานนวตักรรมดา้นเทคโนโลย ีเช่น ผลติภณัฑ ์(product)  
การบรกิาร (service) กรรมวธิทีี่เกี่ยวกบัการผลติ (process) หรอื  
     (๒) ผลงานนวตักรรมด้านสงัคม เช่น การจดัโครงสรา้งองค์กร  
ระบบบรหิารจดัการ การบรหิารการเงนิ ธุรกจิ การตลาด หรอืในการอื่นใด  

รปูแบบ 

 

     จดัท าเป็นเอกสารและหลกัฐานที่แสดงให้เหน็ถงึบทบาทหน้าที่ของผู้ขอ
ผลงานกระบวนการพฒันาผลงานนวตักรรม การน าผลงานนวตักรรมไปใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชยห์รอืสาธารณะ รวมถงึผลลพัธแ์ละผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
จากผลงานนวตักรรม โดยมอีงค์ประกอบดงันี้ 
     ๑. เอกสารพรอ้มหลกัฐานขอ้มูลคุณสมบตัปิระจ าต าแหน่ง ที่แสดงถงึ
บทบาทหน้าที่ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการในด้านต่าง ๆ การสรา้ง
ทมีงานหรอืเครอืข่าย การผลกัดนัการน าผลงานไปใช้ประโยชน์และ  
การถ่ายทอดความรูสู้่ผูใ้ช้ประโยชน์ อาท ิขอ้มลูการพฒันาบุคลากร  
(I&E career preparation) ขอ้มูลการพฒันาเครอืข่ายหรอืเชื่อมโยงภาคส่วนอื่น 
(I&E engagement) 
      ๒. เอกสารพรอ้มหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัผลงานนวตักรรมที่สรุปขอ้มูล 
ที่แสดงให้เหน็การพฒันาผลงาน สอดคลอ้งกบัรูปแบบผลงานนวตักรรมโดย
สามารถจ าแนกตามผลงานนวตักรรมด้านเทคโนโลย ีหรอืผลงานนวตักรรม
ด้านสงัคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบดว้ยประเดน็ดงันี้ 

   ๒.๑ ขอ้มลูของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
   ๒.๒ ค าอธบิายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรอืการท าให้เกดิ

คุณค่าในมติใิหม่ โดยระบุแนวทางใหม่ หรอืวธิกีารใหม่ หรอืวธิที าให้เกดิ
ประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิลดกีว่าเดมิ หรอืวธิทีี่ท าให้เกดิจากการพฒันา 
ที่เหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย หรอืวธิทีี่ท าใหเ้กดิการพฒันาผลติภณัฑ์
หรอืความรูใ้หม่ในประเทศจากกระบวนการวศิวกรรมยอ้นรอย รวมถงึการมี
ส่วนร่วมของการก าหนดปัญหาและแก้ปัญหา หรอืการสรา้งคุณค่าในมติใิหม่ 

  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 
รปูแบบ (ต่อ) 

 

๒.๓  ค าอธบิายถงึความรูค้วามเชี่ยวชาญทีใ่ช้ในการแก้ปัญหา  
หรอืการสรา้งคุณค่า 

๒.๔  ค าอธบิายถงึความรูใ้หม่ที่เกดิขึน้ภายหลงัเสรจ็สิน้การด าเนินการ 
๒.๕  ค าอธบิายถงึการด าเนินการหรอืการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

        ๒.๖  ค าอธบิายถงึผลลพัธ์หรอืผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อผู้ใช้ 
๓. เอกสารพรอ้มหลกัฐานประกอบการพจิารณาอื่น ๆ (ถ้าม)ี ผู้เสนอผลงาน

สามารถใช้เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิเพื่อประกอบการพจิารณา 
ซึ่งสามารถแสดงให้เหน็ถงึความรูท้ี่ใช้ในการพฒันาบทบาทของผู้มสี่วนร่วม 
หรอืภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัผลงานนวตักรรม อาท ิ 

๓.๑  ขอ้มูลทรพัยส์นิทางปัญญา (intellectual property) 
๓.๒  ขอ้มลูในการน าผลงานไปต่อยอด/ สรา้งมลูค่าเพิม่ (entity creation) 
๓.๓  ขอ้มูลการได้รบัทุนจากภายนอก (sponsored research) 

    ๓.๔  ขอ้มูลการน าไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อาท ิหลกัฐาน 
การประเมนิผลลพัธ์หรอืผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมที่สอดคล้องกบั
เป้าหมายของประเทศ หรอืรายงานผลการประเมนิผลกระทบจากผูป้ระเมนิอสิระ 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่เป็นบุคคลภายนอกทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 
(peer reviewer) ทีไ่ดร้บัการยอมรบั  
      ๑. รายงานการพฒันาผลงานนวตักรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์ อาท ิ

๑.๑  รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์หรอืรายงานเชงิเทคนิค (technical 
report) ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (industry sponsored 
activities) รวมถงึสญัญาหรอืขอ้ตกลงการท างานรว่มกนัแสดงถงึการน าผลงาน
นวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ ขอ้มลูผลติภณัฑใ์หม ่(novel data/products) ขอ้มลู
วธิกีาร/กระบวนการใหม ่(novel process /procedure) การออกแบบสิง่ประดษิฐ ์
ซึง่ตอ้งไดร้บัการประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลาย
สถาบนั 

 
 

  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

          ๑.๒  รายงานผลการประเมนิผลกระทบจากผูป้ระเมนิอสิระทีแ่สดงถงึ
ผลลพัธ ์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากผลงานนวตักรรม 
          ๑.๓  ในกรณทีีผ่ลงานนวตักรรมไมส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะไดต้อ้งมี
หลกัฐานแสดงเหตุผล รวมถงึตอ้งมหีลกัฐานยนืยนัถงึการน าผลงานนวตักรรม 
ไปใชป้ระโยชน์ 
      ๒. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปัญญาของผลงานนวตักรรม อาท ิสทิธบิตัร 
สทิธบิตัรการประดษิฐ ์อนุสทิธบิตัร เอกสารแสดงการไดร้บัการขึน้ทะเบยีนบญัชี
นวตักรรมไทย 
      ๓. การเผยแพรผ่ลงานนวตักรรมผ่านเวทรีะดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาต ิ
ทีเ่ปิดโอกาสใหม้กีารน าเสนอผลงานดา้นนวตักรรมสู่สาธารณะ 
      ๔. การแพรห่ลาย (diffusion) ของเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมทีฝั่งตวั 
(embedded) ในผลติภณัฑห์รอืกระบวนการผลติหรอืการบรกิาร 
       

ลกัษณะคุณภาพ ผลงานนวตักรรมด้านเทคโนโลย ี

ระดบั B   
๑. เป็นผลงานนวตักรรมทีม่กีารประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบับรบิท 

ขององคก์รหรอืพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่ง โดยมกีารด าเนินงานแบบครบกระบวนการ
ครอบคลุมตัง้แต่การศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหปั์ญหา พฒันาและทดสอบผลงาน
ตน้แบบในสถานการณ์จรงิ หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ 
หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้เทคโนโลย ี(Technology Readiness Level : TRL)  
ในระดบั ๓ ขึน้ไป ทีผ่่านขัน้การพสิูจน์แนวคดิ (proof-of-concept) และ
ส่วนประกอบหรอืชิน้ส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล และแสดง
ใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  

๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์  
และก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ และส่งผลกระทบทางบวกต่อผูใ้ชง้าน  
หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้  
โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ  

  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 
 ระดบั A   

๑. ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และเป็นการปรบัปรงุผลติภณัฑห์รอืกระบวนการ
ทีม่คีวามแตกต่างจากเดมิใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพดขีึน้ หรอืการพฒันา  
หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้เทคโนโลย ี
(Technology Readiness Level : TRL) ในระดบั ๕  ขึน้ไป ทีส่่วนประกอบต่าง ๆ 
ของทัง้ระบบผ่านการทดสอบว่าท างานไดจ้รงิ เป็นตน้แบบระบบสมบรูณ์  
(full function prototype) สามารถสาธติการท างานในสภาพแวดลอ้มจรงิ 
ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  

๒. น าไปสู่การต่อยอดหรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ของผลงานดว้ยการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย ์(commercialization) หรอืใชป้ระโยชน์สู่สาธารณะ 
และเหน็ผลการเปลีย่นแปลงเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ 
(Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐานการวเิคราะห์ 
ผลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ  

ระดบั A+   
๑. เป็นผลงานนวตักรรมทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูหรอืมกีารบรูณาการศาสตร ์

ทีน่ าไปสู่การไดเ้ทคโนโลยใีหม่หรอืกระบวนการใหม ่หรอืเป็นการเพิม่คุณภาพ 
และคุณสมบตัใิหม ่ๆ (key features) ของผลติภณัฑห์รอืกระบวนการทีด่ขี ึน้ 
กว่าเดมิอย่างมนียัส าคญั หรอืเกดิการขยายผลทีน่ าไปสู่การจดัตัง้ธุรกจิใหม่ 
(entity creation) อาท ิจดัตัง้บรษิทัวสิาหกจิเริม่ตน้ (startup/spin-off)  
หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึ 
ขัน้เทคโนโลย ี(Technology Readiness Level : TRL) ในระดบั ๘ ขึน้ไป  
เป็นเทคโนโลยทีีผ่่านการทดสอบครบถว้นสมบูรณ์ พรอ้มน าไปใชง้านจรงิใน 
ภาคการผลติและบรกิาร (fully qualified) หรอืประสบผลส าเรจ็ในการใชง้านจรงิ 
(proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ เกดิผลส าเรจ็เป็นรปูธรรม 

๒. ไดร้บัการยอมรบัระดบัชาต ิหรอื นานาชาต ิและถูกน าไปใชป้ระโยชน์ 
ในเชงิพาณิชย ์(commercialization) หรอืใชป้ระโยชน์สู่สาธารณะในวงกวา้ง  
หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาและปรบัปรุงแบบก้าวกระโดดสู่ระดบัประเทศ  
หรอืก่อใหเ้กดิสิง่ใหมใ่นอุตสาหกรรมทีน่ าไปสู่การผลติหรอืบรกิารมลูค่าสงู  
หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้  
โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 

ลกัษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ผลงานนวตักรรมด้านสงัคม 

ระดบั B   
๑. เป็นผลงานนวตักรรมทีม่กีารด าเนินงานแบบครบกระบวนการ ครอบคลุม

ตัง้แต่การศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหปั์ญหา การมสี่วนร่วมและยอมรบัของสงัคม
เป้าหมาย พฒันาออกแบบกระบวนการ ทดสอบผลงานตน้แบบในสถานการณ์จรงิ
และมกีารตดิตามประเมนิผลลพัธ ์หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพ 
ทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสงัคม 
(Social Readiness Level : SRL) ในระดบั ๓ ขึน้ไป ทีผ่่านการทดสอบ 
แนวทางการพฒันาหรอืแก้ปัญหารว่มกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื  
มกีารตรวจสอบแนวทางการแกปั้ญหาโดยการทดสอบในพืน้ที่น ารอ่งเพื่อยนืยนั
ผลกระทบตามทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ เพื่อพจิารณาความพรอ้มขององคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยทีีน่ ามาประยกุตใ์ช ้ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพ
ในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  

๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์  
และก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้และส่งผลกระทบทางบวกต่อผูใ้ชง้าน  
หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้  
โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ  

ระดบั A   
๑. ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และมกีารน าไปประยกุตใ์ชใ้นเชงินโยบาย 

หรอืเชงิระบบ หรอืเชงิกลไกทีก่่อใหเ้กดิการพฒันาในระดบัองคก์รหรอืเครอืข่าย
ภาคส่วน (consortium) หรอืชุมชน ทีด่ขี ึน้อย่างเป็นรปูธรรม หรอืการพฒันา  
หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของความรู้
และเทคโนโลยดีา้นสงัคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดบั ๕ ขึน้ไป 
ทีแ่นวทางในการแกปั้ญหาไดร้บัการตรวจสอบ และถูกน าสนอแก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืสามารถน าผลการศกึษาไปประยกุตใ์ชใ้นสิง่แวดลอ้มอื่น รว่มกบัการ
ปรบัปรุงแนวทางการพฒันา การแก้ปัญหา รวมถงึการทดสอบแนวทางการพฒันา 
การแก้ปัญหาใหมใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

 
 
  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 

ลกัษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

๒. มกีารน าไปใชเ้ป็นตน้แบบ หรอืมกีารถ่ายทอดการด าเนินงานไปยงัองคก์ร
หรอืเครอืขา่ยองคก์รหรอืชุมชนอื่น หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic 
Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม 
และเศรษฐกจิ 

ระดบั A+   
๑. ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมกีารน าไปใชใ้นเชงินโยบาย 

หรอืเชงิระบบ หรอืเชงิกลไก หรอืการสรา้งหน่วยธุรกจิ ทีท่ างานลกัษณะ 
ไมแ่สวงหาก าไรหรอื social enterprise ทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคม
อยา่งมนียัส าคญั (อาท ินวตักรรมภาครฐั นวตักรรมสงัคมดจิทิลั นวตักรรม 
หน่วยเชื่อมโยง นวตักรรมดา้นเศรษฐกจิเชงิสงัคม นวตักรรมดา้นเศรษฐกจิ
แบ่งปัน) ในวงกวา้งอยา่งเป็นรปูธรรม หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน  
หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของความรูแ้ละเทคโนโลยี
ดา้นสงัคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดบั ๘ ขึน้ไป ทีม่กีารเสนอ 
แนวทางการพฒันา การแก้ปัญหาในรปูแบบแผนการด าเนินงานทีส่มบรูณ์ 
และไดร้บัการยอมรบั หรอื ไดร้บัการยอมรบัใหน้ าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัสิง่แวดลอ้ม
อื่น ๆ ไดจ้รงิ ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ 

๒. น าไปสู่การขยายผลในวงกวา้ง ในระดบัพืน้ทีเ่ขตภูมสิงัคมหรอืจงัหวดั 
หรอืภมูภิาค หรอืประเทศ หรอืเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืไดร้บั
รางวลันวตักรรมทางสงัคมหรอืรางวลัทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบนิเวศนวตักรรม  
จากองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ 
ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ  
 

 
 

  
 
 
 
 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

        ๗.๔.๕  ผลงานศาสนา 

นิยาม      ผลงานทีม่คีุณค่า และคุณูปการต่อบุคคล ชุมชน และสงัคม ทัง้ในระดบัชาต ิ
และนานาชาต ิโดยการน าหลกัการทางศาสนาทีผ่่านการบรูณาการกบัศาสตร์
สมยัใหม ่เพื่อใหเ้กดิการพฒันาจติใจ และปัญญา เสรมิสรา้งชุมชน สงัคม 
เศรษฐกจิ การศกึษา สิง่แวดลอ้ม การเมอืง และดา้นอื่นๆ จนก่อใหเ้กดิประโยชน์
ในวงกวา้งอยา่งเป็นรปูธรรม โดยมลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
     ๑. เป็นผลงานจากการปฏบิตั ิการออกแบบและพฒันาสปัปายสถาน 
ทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตั ิและออกแบบกระบวนปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัวถิขีองชวีติ 
และสงัคมโลก จนท าชุมชน และสงัคมโลกเกดิสนัตสิุขในวงกวา้ง โดยมุง่พฒันา 
จติใจ สต ิปัญญา และพฤตกิรรมของประชาชน 
     ๒. เป็นผลงานจากการเผยแผ่  สรา้งเครือ่งมอืการเผยแผ่ทีส่มสมยั 
และเอือ้ต่อการเผยแผ่หลกัการทางศาสนา  รวมถงึเสรมิสรา้งวธิเีผยแผ่ 
ทีส่ามารถน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ มาชีน้ าชุมชน และสงัคม 
เพื่อใหเ้กดิสนัตสิุข โดยตอ้งเป็นทีย่อมรบัและเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
     ๓. เป็นผลงานจากการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ผลลพัธท์ีเ่กดิจากการบูรณาการ
หลกัการทางศาสนาออกไปท าหน้าทีส่่งเสรมิ และพฒันาชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
การศกึษา นวตักรรมทางศาสนา และอื่นๆ จนกลายเป็นตน้แบบในการเรยีนรู ้
และก่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โดยตอ้งชีใ้หเ้หน็ว่าไดน้ าไปปฏบิตั ิ                    
อยา่งสม ่าเสมอ 
    ๔. เป็นผลงานจากการบูรณาการค าสอนทางศาสนาใหส้อดรบักบัศาสตร์
สมยัใหมห่รอืใชภ้าษาสากลเป็นเครือ่งมอืในการน าเสนอหลกัการทางศาสนา
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึความตอ้งการ ของสงัคมโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
๕. เป็นผลงานจากการสรา้งหลกัวชิาการทีส่อดคลอ้งกบัหลกัศาสนา 

เป็นทางเลอืกคู่กบัหลกัวชิาการของประเทศตะวนัตก เพื่อใหห้ลกัการทางศาสนา 
เป็นองคค์วามรู ้(body of knowledge) ทีส่ามารถน าไปเป็นกรอบในการพฒันา 
องคค์วามรูท้ีก่วา้งขวางมากยิง่ขึน้ 

 
 

 
 

  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

         ๗.๔.๕  ผลงานศาสนา (ต่อ) 

รปูแบบ 

 

     จดัท าเป็นเอกสารและมคี าอธบิายหรอืค าชี้แจงรายละเอยีดที่ชดัเจน 
รายละเอยีดเนื้อหาของเอกสารที่น าเสนอนัน้ อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 
สาระส าคญัดงัต่อไปนี้  
         ๑. ศกึษาวเิคราะหส์ภาพปัญหา และความตอ้งการของบุคคล ชุมชน 
องคก์ร และสงัคมก่อนด าเนินการ 
         ๒. ศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและถอดแบบอยา่งของความส าเรจ็ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีจ่ะวจิยัและพฒันา  
         ๓. ศกึษาวเิคราะหห์ลกัศาสนาทีเ่อือ้ต่อการวจิยัและพฒันา 
         ๔. บรูณาการหลกัศาสนากบัศาสตรส์มยัใหมใ่หเ้หมาะกบัสภาพปัญหา 
และความตอ้งการ  
         ๕. สรา้งรปูแบบ กระบวนการ หรอืหลกัสตูร  
         ๖. พฒันาบุคคล กลุ่มบุคคล หรอืพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
         ๗. ประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการพฒันาบุคคล  
หรอืพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
         ๘. น าเสนอองคค์วามรูใ้หม ่(body of knowledge) 
         ๙. กระบวนการตดิตาม รกัษา และพฒันาต่อยอดใหก้ารพฒันาในพืน้ที่
เป้าหมายมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืต่อไป 

     ทัง้นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ตอ้งแสดงหลกัฐาน 
เชงิประจกัษ์ของผลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัของชุมชนและองคก์รต่าง ๆ  ส าหรบั
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และขององคก์รและสงัคมระดบัชาต ิส าหรบั 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 
ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย ์โดยผลงานแต่ละชิน้ตอ้งมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์  
ตามขอ้ (๑) - (๔) อยา่งน้อย ๒ รายการ ดงันี้  
 (๑) หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของการน าไปใชง้านจรงิ โดยภาคส่วน                  
ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชุมชน องคก์รและสงัคม  
 (๒) หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของผลงานเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ี(best practice) 
สามารถเป็นตน้แบบทีด่ทีีน่ าไปศกึษาและต่อยอดได ้  
 (๓) มรีปูภาพ วดีทิศัน์ ภาพยนต ์หรอืแถบเสยีงทีม่กีารถอดบทเรยีนแลว้
น าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ 
        (๔) มกีารน าเสนอผลงานทางวชิาการทีผ่่านการลงมอืปฏบิตัเิผยแพร่ 
ในระดบัชาต ิ    



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๕  ผลงานศาสนา (ต่อ) 

รปูแบบ (ต่อ) 

 

     นอกจากนี้ ยงัตอ้งเสนอเอกสารและแสดงพยานหลกัฐานทีแ่สดงถงึคุณธรรม
จรยิธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย ์โดยมสีาระส าคญั ดงันี้  
        (๑) มุง่มัน่ และใส่ใจต่อธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในวถิทีางทีถู่กตอ้ง 
และเหมาะสม และเป็นแบบอยา่งของนกัสรา้งระบบนิเวศแห่งการเรยีนรูใ้นวถิโีลก 
ทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงไป 
        (๒) ตัง้มัน่อยูใ่นศลีธรรมจรรยาทีง่ดงาม มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติต่อวชิาชพี  
และเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการด าเนินชวีติแก่ผูอ้ื่นในชุมชน และสงัคม ไมม่คีวาม
ด่างพรอ้ยในการด ารงชวีติ 
 (๓) มจีติเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย ์มุง่พฒันางานจติอาสา ปรารถนา 
ใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขจากการท างาน เสยีสละ อุทศิตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาต ิ 
 (๔) มปัีญญาเพื่อพฒันาและเปลีย่นแปลงชุมชน และสงัคม ใชปั้ญญา
สรา้งสรรคค์ุณค่าต่อทางชุมชน สงัคม ผ่านโครงการกจิกรรมต่างๆ อย่างเป็นรปูธรรม 

การเผยแพร่      เอกสารสรปุผลการใชห้ลกัศาสนาในการปฏบิตังิานทีผ่่านการใชง้านจรงิ
มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศกึษา หรอื ๔ ภาคการศกึษา หรอื ๔ กระบวนวชิา 
โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกทีม่าจากหลากหลายสถาบนัในสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
(peer reviewer) ในระดบัมหาวทิยาลยัส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
และในระดบัชาตสิ าหรบัต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

ลกัษณะคุณภาพ ระดบั B  ผลงานทีม่หีลกัฐานชดัเจนว่า ก่อใหเ้กดิผลกระทบทางบวกต่อการ
เปลีย่นแปลงทางจติใจ และพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในชุมชนหรอืในพืน้ที่
เป้าหมายทีเ่ขา้มารว่มกจิกรรม หรอืโครงการ  
ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งก่อใหเ้กดิผลกระทบทางบวก 
ต่อการเปลีย่นแปลงทางจติใจ และพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในพืน้ทีเ่ป้าหมาย
ระดบัชาตทิีเ่ขา้มารว่มกจิกรรมจนสามารถน าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องคก์ร 
ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งก่อใหเ้กดิผลกระทบทางบวก 
ต่อการเปลีย่นแปลงทางจติใจ และพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
ทีเ่ขา้มารว่มกจิกรรม น าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องคก์ร และสงัคม
ระดบัชาต ิภูมภิาค และนานาชาต ิจนกลายเป็นองคค์วามรูใ้หม ่(body of 
knowledge) และเป็นกรณศีกึษาทีด่ ี(best practice) ซึง่ก่อใหเ้กดิการศกึษาดงูาน 
แลว้น าไปขยายผลไปสู่การพฒันาต่อยอดในพืน้ทีอ่ื่นๆ ต่อไป 

 



๑๑๒ 

 

ภาคผนวกที่ ๓ 

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, PubMed, Scopus, Web of Science (เฉพาะใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse 

๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) 
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และ กลุ่มท่ี ๒ 

หมายเหตุ : วารสารที่อยู่ใน Quartile ๑ และ Quartile ๒ ของ Scopus สืบค้นได้จากแหล่งข้อมูล 
Journal Citation Report, JCR (แบบเป็นสมาชิก) และ SCImago Journal Rank ที ่www.scimagojr.com 

หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (๒๕๖๒) ได้
อธิบายค่า Q หมายถึง Quartile score ของวารสารในแต่ละสาขาวิชา (subject categories) เป็นการจัดกลุ่ม
คุณภาพของวารสาร ดังนี้ 

Q๑ = top position (the highest ๒๕% of data) เป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพดีท่ีสุดในสาขานี้ 

Q๒ = middle-high position (อยู่ระหว่าง top ๕๐% และ top ๒๕%) เป็นกลุ่มวารสารที่มี
คุณภาพในระดับท่ี ๒ ของสาขานี้ 

Q๓ = middle-low position (อยู่ระหว่าง top ๗๕% และ top ๕๐%) เป็นกลุ่มวารสารที่ที่มี
คุณภาพในระดับท่ี ๓ ของสาขานี้ 

Q๔ = bottom position (bottom ๒๕%) เป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพในระดับต่่าที่สุดในสาขานี้ 
 



๑๑๓ 

ภาคผนวกที่ ๔ 
ขั้นตอนการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 

 

 

ผู้ขอฯ บันทึกขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
พร้อมส่งเอกสารและผลงาน 

ส านักวิจัย ประสานกรรมการกลัน่กรองฯ ผู้ขอฯ ปรับแก้ ภายใน 30 วัน  
และบันทึกขอส่งเอกสาร 

เรียน อธกิารบด ี

กรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา 
ภายใน 30 วัน 

อนุกรรมการกลัน่กรองฯ 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
เสนอ ก.พ.ว. แต่งต้ัง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
ประเมินผลงานภายใน 60 วัน 

กรณีมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้  
ผู้ขอฯ ปรับแก้ภายในภายใน 90 วัน 

และท าบันทึกขอส่งผลงานที่ปรับแก้แลว้ 

เรียน อธกิารบด ี

เรียน ประธาน ก.พ.ว.  
(ผ่านอธิการบดี) 

ประธานอนุกรรมการประเมินการสอน 
แจ้งผลประธาน ก.พ.ว. และผู้ขอฯ 

ภายใน 15 วัน  

เรียน ประธาน ก.พ.ว.  
(ผ่านอธิการบดี) 

ผู้ขอฯ ปรับแก ้
ท าบันทึกขอส่งเอกสารและผลงานที่ปรับแก้ 

ภายใน 60 วัน  

เรียน ประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

หน่วยก าหนดต าแหน่งฯ บันทึกขอส่งแบบประเมิน 
ผลการสอนและเอกสาร พร้อมค าสั่งแต่งตั้ง 

 
 ประเมินการสอน พร้อมแจ้งข้อเสนอแนะ 

ภายใน 60 วัน 

 

คณะส่งรายชื่ออนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน  

 
หน่วยก าหนดต าแหน่งฯ เสนอ 

ก.พ.ว. แต่งตั้ง 

เรียน เลขา ก.พ.ว.  

เรียน ประธาน ก.พ.ว.  
(ผ่านอธิการบดี) 

ก.พ.ว. พิจารณา 
ผลการประเมิน 

สภาวิจัย 

สภา 
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลยั 
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