
ก.พ.อ ๐๓ 

๑.  แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 
สวนท่ี  ๑ : แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวชิาการ 

แบบประวตัิสวนตวัและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอดํารงตําแหนง   ................................................ 

(ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย) 
โดยวิธี ........................... 

ในสาขาวิชา...................................................... 
ของ................................................................. 

สังกัด  ภาควิชา/สาขาวิชา....................................   
คณะ.....................................    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

----------------------------------------- 
๑.   ประวัติสวนตวั 
  ๑.๑   วัน   เดือน   ปเกิด 
  ๑.๒   อายุ..............ป 
  ๑.๓  การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
         คุณวุฒ ิ ป พ.ศ. ที่จบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
        ๑.๓.๑  ............................ .......................... .......................................... 
   ๑.๓.๒  ............................ .........................  .......................................... 
        ๑.๓.๓    ............................ .......................... .......................................... 
        ๑.๓.๔  ............................ .......................... .......................................... 
        ๑.๓.๕  ............................ .......................... ..........................................  
 

๒.  ประวตัิการรับราชการ 
  ๒.๑ ปจจุบันดํารงตาํแหนง........................................ ระดับ........ ขั้น ............................ บาท  
  ๒.๒   ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย  เมื่อวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ............... 
  ๒.๓   ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
   เมื่อวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ...............    
  ๒.๔   ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
   เมื่อวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ...............    
    อายุราชการ........................ป ...................เดือน 
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  ๒.๕   ตําแหนงอืน่ ๆ  
          ๒.๕.๑ ................................................................... 
          ๒.๕.๒ ................................................................... 
          ๒.๕.๓ ................................................................... 
          ๒.๕.๔ ................................................................... 
          ๒.๕.๕ ................................................................... 

 

๓.   ภาระงานยอนหลัง  ๓  ป    (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
  ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศกึษา) 

ระดับ   รายวิชาที่สอน  ช่ัวโมง/สัปดาห เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
    
    
    
    
    

   

  ๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเร่ืองที่ทาํการวิจยั  และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม  และปริมาณเวลาที่ใชในการ 
   ใหบริการตอสัปดาห) 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ๓.๔   งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ๓.๕   งานอื่นๆ ที่เกีย่วของ (โปรดระบุประเภทของงานและปรมิาณเวลาทีใ่ชตอสัปดาห) 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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๔.   ผลงานทางวิชาการ 
  ๔.๑   ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
   ๔.๑.๑   ผลงานวิจัย  
        ๔.๑.๑.๑ ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
       ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

        ๔.๑.๑.๒ ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
       ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

    ๔.๑.๑.๓  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
       ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

   ๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
    ๔.๑.๒.๑ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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    ๔.๑.๒.๒ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

    ๔.๑.๒.๓ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
     

   ๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง     ตํารา    หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ   
    ๔.๑.๓.๑ ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

        ๔.๑.๓.๒  ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

       ๔.๑.๓.๓ ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภทให เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 
อันประกอบดวย  ช่ือผูแตง  ป พ.ศ.  ช่ือเร่ือง   แหลงพิมพ  จํานวนหนา   เปนตน) 
  (ในกรณีผูเขียนรวมหลายคน  ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวามีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย ) 

 

  ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
   ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย   
        ๔.๒.๑.๑  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ / หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

        ๔.๒.๑.๒  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ / หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

        ๔.๒.๑.๓  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ / หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

   ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
    ๔.๒.๒.๑ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 



 -๖-

    ๔.๒.๒.๒ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

    ๔.๒.๒.๓ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
     

   ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง     ตํารา    หรือหนังสือ     
    ๔.๒.๓.๑ ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

        ๔.๒.๓.๒  ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

        ๔.๒.๓.๓ ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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  (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท   ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง   
อันประกอบดวย  ช่ือผูแตง  ป พ.ศ.  ช่ือเร่ือง   แหลงพิมพ  จํานวนหนา   เปนตน) 
  (ในกรณีผูเขียนรวมหลายคน  ใหผูเขยีนรวมสงหลักฐานรับรองวา   มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย ) 
 
  ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 
   ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย   
        ๔.๓.๑.๑  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ 
/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

        ๔.๓.๑.๒  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ 
/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

        ๔.๓.๑.๓  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ 
/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
   ๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
    ๔.๓.๒.๑ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และ/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 



 -๘-

    ๔.๓.๒.๒ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และ/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
    ๔.๓.๒.๓ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
     
   ๔.๓.๓ ผลงานแตงตํารา  หรือหนังสือ     
    ๔.๓.๓.๑ ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
        ๔.๓.๓.๒  ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย   และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

        ๔.๓.๓.๓ ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย   และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 



 -๙-

  (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 
อันประกอบดวย  ช่ือผูแตง  ป พ.ศ.  ช่ือเร่ือง   แหลงพิมพ  จํานวนหนา   เปนตน) 
  (ในกรณีผูเขียนรวมหลายคน  ใหผูเขยีนรวมสงหลักฐานรับรองวา  มสีวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย ) 
 
   ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ.....................................................เจาของประวัต ิ
 (....................................................) 
 ตําแหนง....................................................... 
 วันที่........... เดอืน .......................... พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐-

สวนท่ี  ๒   :    แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ........................... 
(ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย) 
ในสาขาวิชา................................................................... 

โดยวิธี .............................................. 
ของ............................................................ 

สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา................................ 
คณะ................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

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

  ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง(ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / 
ศาสตราจารย)   แลวเหน็วา   นาย / นาง / นางสาว / ............................................... เปนผูมีคุณสมบัติ .... 
(ครบถวน/ ไมครบถวน) ... ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.  กําหนด 
 
 
 ลงชื่อ..................................................... 
 (....................................................) 
 ตําแหนง  ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทยีบเทา 
 วันที่........... เดอืน .......................... พ.ศ. ................ 
 
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 
   
  ไดพิจารณาแลวเห็นวา  นาย/นาง/นางสาว ................................................เปนผูมีคุณสมบัติ 
(เขาขาย/ไมเขาขาย)   ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ 
ศาสตราจารย) 
 
 
 ลงชื่อ..................................................... 
 (....................................................) 
 ตําแหนง  ....................................................... 
 วันที่........... เดอืน .......................... พ.ศ. ................ 
 



 -๑๑-

สวนท่ี  ๓   :    แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน  โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา 
ตําแหนงทางวิชาการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ในการประชุมครั้งที่.........../..................... 
เมื่อวันที่........................................ ไดประเมินผลการสอนของ   นาย/นาง/นางสาว  ...................................                                
แลวเหน็วา  บคุคลดังกลาวเปนผูมีความ (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ)   ในการสอน    มีคุณภาพ  
(อยู / ไมอยู)   ในหลักเกณฑและวิธีการตามที่สภามหาวทิยาลัยกําหนด 
 
  
 
 ลงชื่อ............................................................  
 (...............................................................) 
 ตําแหนง  ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
 วันที่........... เดือน.................... พ.ศ. ....................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒-

สวนท่ี  ๔  :    แบบประเมินผลงานทางวชิาการ 
 
 ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงาน 
  ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  ในสาขาวิชา .............................................  ในการประชุมครั้งที่ ......../ ...............  เมื่อ
วันที่ ....................................  รวม............... คร้ัง   ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว 
............................................... ซ่ึงขอกําหนดตําแหนงเปน (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ 
ศาสตราจารย)... ในสาขาวิชา ............................ แลวเห็นวา  
 ๑) งานวิจยั ....... เร่ือง  คุณภาพ..(อยู / ไมอยู) .ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด .......เร่ือง  ไดแก 
   ๑.๑ ) ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 
  ๑.๒) ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 

  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ........... เร่ือง    คุณภาพ.. (อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่  
ก.พ.อ. กําหนด ............ เร่ือง  ไดแก 
  ๒.๑) ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 
  ๒.๒) ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 

  ๓) ตํารา/หนังสือ ........... เร่ือง  คุณภาพ.. (อยู/ไมอยู) ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ........เร่ือง  
ไดแก 
  ๓.๑) ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 
  ๓.๒) ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 

 

 



 -๑๓-

  ๔) บทความทางวชิาการ ............ เร่ือง คุณภาพ.. (อยู/ไมอยู) ในเกณฑที ่ ก.พ.อ. กําหนด ........
เร่ือง  ไดแก 
  ๔.๑) ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 
  ๔.๒) ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 

  (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 
อันประกอบดวย  ช่ือผูแตง  ป พ.ศ.  ช่ือเร่ือง   แหลงพิมพ  จํานวนหนา   เปนตน) 
 
 
 ลงชื่อ............................................................  
 (...............................................................) 
 ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน 
 ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 วันที่........... เดือน.................... พ.ศ. ....................   
 
 

  ตอนที่ ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
ในการประชุมครั้งที่ ........... เมื่อวันที่ .................. พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/  
นางสาว ..................................... ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทาํหนาที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแลวเหน็วา... (งานวจิัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่/  และ 
ตํารา/หนังสือ/บทความทางวชิาการ).. คุณภาพ..(อยู /ไมอยู)... ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด   และเปนผูมี 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด  จึงเห็น (สมควร/ไมสมควร)..ใหกําหนด
ตําแหนง นาย/นาง/นางสาว ........................................เปนตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ 
ศาสตราจารย).. ในสาขาวิชา ............................ และใหนําเสนอที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 
 
 ลงชื่อ............................................................  
 (...............................................................) 
 ตําแหนง  ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 วันที่........... เดือน.................... พ.ศ. ....................   



 -๑๔-

สวนท่ี ๕  มติสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  
   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    ในการประชุมครั้งที่......./ ........ เมื่อวันที่ ....... 
เดือน ................... พ.ศ. .......... พิจารณาแลวมีมติ ..(อนุมตัิ/ไมอนุมัติ) ... 
  ๑. ใหแตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว ............................ใหดํารงตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย / 
รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา ............................... ไดตั้งแตวนัที่ ................................ 
  ๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   และรองศาสตราจารย)... ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง  
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ   และแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓)
  ๓. (สําหรับศาสตราจารย)  ใหเสนอ  ก .พ .อ .  ใหความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 
นาย/นาง/นางสาว ................................. ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา ...................... ไดตั้งแตวันที่ 
....................................... พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ   
และแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 
 
 
 
 ลงชื่อ............................................................  
 (...............................................................) 
 ตําแหนง  นายกสภา / เลขานุการสภา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 วันที่........... เดือน.................... พ.ศ. ....................   
 
 
 



ก.พ.อ ๐๔ 

๒.  แบบเสนอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยผูบังคับบัญชา 
 
สวนท่ี  ๑ : แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวชิาการ 

แบบประวตัิสวนตวัและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อแตงตั้งดํารงตําแหนง   ................................................ 

(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย) 
โดยวิธี ........................... 

ในสาขาวิชา...................................................... 
ของ................................................................. 

สังกัด  ภาควิชา/สาขาวิชา....................................   
คณะ.....................................    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

----------------------------------------- 
๑.   ประวัติสวนตวั 
  ๑.๑   วัน   เดือน   ปเกิด 
  ๑.๒   อายุ..............ป 
  ๑.๓  การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
         คุณวุฒ ิ ป พ.ศ. ที่จบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
        ๑.๓.๑  ............................ .......................... .......................................... 
   ๑.๓.๒  ............................ .........................  .......................................... 
        ๑.๓.๓    ............................ .......................... .......................................... 
        ๑.๓.๔  ............................ .......................... .......................................... 
        ๑.๓.๕  ............................ .......................... ..........................................  
 
๒.  ประวตัิการรับราชการ 
  ๒.๑ ปจจุบันดํารงตาํแหนง........................................ ระดับ........ ขั้น ............................ บาท  
  ๒.๒   ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย  เมื่อวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ............... 
  ๒.๓   ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
   เมื่อวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ...............    
  ๒.๔   ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
   เมื่อวันที่.......... เดือน............... พ.ศ. ...............    
    อายุราชการ........................ป ...................เดือน 
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  ๒.๕   ตําแหนงอืน่ ๆ  
          ๒.๕.๑ ………………………………………….. 
          ๒.๕.๒ ………………………………………….. 
          ๒.๕.๓ .................................................................. 
          ๒.๕.๔ .................................................................. 
          ๒.๕.๕ .................................................................. 

 
๓.   ภาระงานยอนหลัง  ๓  ป    (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
  ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศกึษา) 

ระดับ   รายวิชาที่สอน  ช่ัวโมง/สัปดาห เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
    
    
    
    
    

 

  ๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเร่ืองที่ทาํการวิจยั  และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม  และปริมาณเวลาที่ใชในการ 
   ใหบริการตอสัปดาห) 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ๓.๔   งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอ
สัปดาห) 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ๓.๕   งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาทีใ่ชตอสัปดาห) 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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๔.   ผลงานทางวิชาการ 
  ๔.๑   ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
   ๔.๑.๑   ผลงานวิจัย  
        ๔.๑.๑.๑ ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
        ๔.๑.๑.๒ ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
       ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
    ๔.๑.๑.๓  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
       ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
   ๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
    ๔.๑.๒.๑ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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    ๔.๑.๒.๒ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

    ๔.๑.๒.๓ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
     

   ๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง   ตาํรา   หนังสือ   หรือบทความทางวิชาการ   
    ๔.๑.๓.๑ ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

        ๔.๑.๓.๒  ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
        ๔.๑.๓.๓ ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงอัน
ประกอบดวย  ช่ือผูแตง  ป พ.ศ.  ช่ือเร่ือง   แหลงพิมพ  จํานวนหนา   เปนตน) 
  (ในกรณีผูเขียนรวมหลายคน  ใหผูเขยีนรวมสงหลักฐานรับรองวามีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย ) 

 

  ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
   ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย   
        ๔.๒.๑.๑  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ / หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

        ๔.๒.๑.๒  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ / หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  

        ๔.๒.๑.๓  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ / หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
   ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
    ๔.๒.๒.๑ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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    ๔.๒.๒.๒ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

    ๔.๒.๒.๓ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
     

   ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง     ตํารา    หรือหนังสือ     
    ๔.๒.๓.๑ ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

        ๔.๒.๓.๒  ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

        ๔.๒.๓.๓ ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท   ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงอัน
ประกอบดวย  ช่ือผูแตง  ป พ.ศ.  ช่ือเร่ือง   แหลงพิมพ  จํานวนหนา   เปนตน) 
  (ในกรณีผูเขียนรวมหลายคน  ใหผูเขยีนรวมสงหลักฐานรับรองวา   มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย ) 
 

  ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 
   ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย   
        ๔.๓.๑.๑  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ 
/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

        ๔.๓.๑.๒  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ 
/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

        ๔.๓.๑.๓  ............................................................ 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ 
/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
   ๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
    ๔.๓.๒.๑ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และ/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 



 -๘-

    ๔.๓.๒.๒ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และ/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

    ๔.๓.๒.๓ ............................................................ 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
     
   ๔.๓.๓ ผลงานแตงตํารา  หรือหนังสือ  
    ๔.๓.๓.๑ ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
        ๔.๓.๓.๒  ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย   และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
        ๔.๓.๓.๓ ............................................................ 
     ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย   และ/หรือศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
      ไมเคยใช 
      เคยใช  (เมื่อป พ.ศ. ..............  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใน 
        ระดับ ................ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 



 -๙-

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท   ให เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 
อันประกอบดวย  ช่ือผูแตง  ป พ.ศ.  ช่ือเร่ือง   แหลงพิมพ  จํานวนหนา   เปนตน) 
  (ในกรณีผูเขียนรวมหลายคน  ใหผูเขยีนรวมสงหลักฐานรับรองวา  มสีวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย ) 
 
   ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ.......................................................... 
 (....................................................) 
 ตําแหนง...ผูบงัคับบัญชาระดับคณบดหีรือเทียบเทา 
 วันที่........... เดอืน .......................... พ.ศ. ................ 
 
 
   ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ............................................. ตําแหนง .................................... 
ยินยอมใหผูบงัคับบัญชาเสนอแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงเปน ............................ ในสาขาวิชา .......................... 
 
 
 ลงชื่อ..................................................... (เจาของประวัติ) 
 (....................................................) 
 ตําแหนง............................................................. 
 วันที่........ เดือน .......................... พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐-

สวนท่ี  ๒   :    แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน  โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา 
ตําแหนงทางวิชาการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ในการประชุมครั้งที่.........../..................... 
เมื่อวันที่........................................ ไดประเมินผลการสอนของ   นาย/นาง/นางสาว  ...................................                                
แลวเหน็วา  บคุคลดังกลาวเปนผูมีความ (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ)  ในการสอน   มีคุณภาพ  
(อยู/ไมอยู)   ในหลักเกณฑและวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 
  
 
 ลงชื่อ............................................................  
 (......................................................) 
 ตําแหนง  ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
 วันที่........... เดือน.................... พ.ศ. ....................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๑-

สวนท่ี  ๓  :    แบบประเมินผลงานทางวชิาการ 
 
 ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงาน 
  ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  ในสาขาวิชา...............................................  ในการประชุมครั้งที่ ......../ ...............  เมื่อ
วันที่ ..........................  รวม....... คร้ัง   ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว ....................  ซ่ึงขอ
กําหนดตําแหนงเปน (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)ในสาขาวิชา .................... แลวเห็นวา  
 ๑) งานวิจยั ....... เร่ือง  คุณภาพ..(อยู / ไมอยู) .ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด .......เร่ือง  ไดแก 
   ๑.๑  ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 
  ๑.๒ ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 

  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ........... เร่ือง    คุณภาพ.. (อยู / ไมอยู)...ในเกณฑที ่ 
ก.พ.อ. กําหนด ............ เร่ือง   ไดแก 
  ๒.๑ ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 
  ๒.๒ ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 

  ๓) ตํารา/หนังสือ ........... เร่ือง  คุณภาพ.. (อยู/ไมอยู) ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กาํหนด ........เร่ือง  
ไดแก 
  ๓.๑ ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 
  ๓.๒ ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 

  ๔) บทความทางวชิาการ ............ เร่ือง คุณภาพ.. (อยู/ไมอยู)..... ในเกณฑที่ ก.พ.อ. 
กําหนด ........เร่ือง  ไดแก 
  ๔.๑ ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 



 -๑๒-

  ๔.๒ ......................................................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...........  
คุณภาพอยูในระดับ ............................ 

  (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 
อันประกอบดวย  ช่ือผูแตง  ป พ.ศ.  ช่ือเร่ือง   แหลงพิมพ  จํานวนหนา   เปนตน) 
 
 
 ลงชื่อ............................................................  
 (...............................................................) 
 ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน 
 ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 วันที่........... เดือน.................... พ.ศ. ....................   
 
 
  ตอนที่ ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ 
  
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
ในการประชุมครั้งที่ ........... เมื่อวันที่ .................. พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง / 
นางสาว ..................................... ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ  แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/  และ
ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ).. คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)... ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด  และเปนผูมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ    ตามเกณฑที่  ก .พ .อ .  กําหนด      จึงเห็น    (สมควร /ไมสมควร) . . . . . 
ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง /นางสาว ........................................... เปนตําแหนง ....(ผูชวยศาสตราจารย /  
รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย).... ในสาขาวิชา ....................... และใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 
 
 ลงชื่อ............................................................  
 (......................................................) 
 ตําแหนง  ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 วันที่........... เดือน.................... พ.ศ. ....................  
 
 
 
 
  



 -๑๓-

สวนท่ี ๔  มติสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  
   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    ในการประชุมครั้งที่......./ ........ เมื่อวันที่ 
.......เดือน ................... พ.ศ. .......... พิจารณาแลวมีมติ ..(อนุมัติ/ไมอนุมัติ) ... 
  ๑. ใหแตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว ............................ใหดํารงตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย / 
รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา ............................... ไดตั้งแตวันที่ ................................ 
  ๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   และรองศาสตราจารย)... ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑    และแจงให ก.พ.อ.  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง    
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ   และแบบเสนอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยผูบังคับบัญชา  
(แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
   (สําหรับศาสตราจารย)  ใหเสนอ  ก .พ .อ .  ใหความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 
นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา 
............................. ไดตั้งแตวันที่ ............................................... พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการผลการประเมินผล
งานทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  และแบบเสนอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดย
ผูบังคับบัญชา   (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
 
 
 
 ลงชื่อ............................................................  
 (...............................................................) 
 ตําแหนง  นายกสภา / เลขานุการสภา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 วันที่........... เดือน.................... พ.ศ. ....................   
 
 
 



๓.  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 
 

 ๑. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตองเปนงานที่ผูขอตองเปนเจาของและ
เปนผูดําเนินการเอง 

 ๒. ถาเปนงานที่ ผูขอมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวา 
รอยละ  ๕๐  และตองเปนผูดําเนินการหลักในเรื่องนั้น 

 ๓. สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย  ผูขอตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ  ๕๐  หรือ 
ผูขอตองเปนผูดําเนินการหลักในผลงานวิจัยเร่ืองนั้น  และตองมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคลองกัน  ซ่ึงแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง 

 ๔. ในกรณีงานวิจัยที่เปนชุดโครงการ  RESEARCH  PROGRAM ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการ
หลักในบางโครงการ  (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เร่ือง  และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวา
รอยละ  ๕๐  

 ๕. ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเนื่องกัน  ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลักและ 
มีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ  ๕๐ 

  ผูดําเนินการวิจัยหลัก  หมายถึง  บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการ
ออกแบบการวิจัย  (Research Design) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)   และการสรุปผลการวิจัยและให
ขอเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

 ๖. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการวา หากมีการเสนอ
ผลงานทางวิชาการที่มีผูรวมงานหลายคน   จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา  แตละคน 
มีสวนรวมในผลงานเรื่องนั้นรอยละเทาใด  รวมทั้งระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น 

  หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความ 
เปนจริงจะถือวาการกระทําของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  โดยใหมหาวิทยาลัยสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป 

  การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละชิ้นเมื่อไดลงนามรับรองแลวจะเปลี่ยนแปลง
ไมได 
 ๗. แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยที่ใชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการวาตองไมเปนงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ   
หมายความถึง  หามมิใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงนําผลงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  ของผูขอกําหนดตําแหนง  มาเปนผลงานเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนง



 -๒- 
 
ทางวิชาการ    เวนแตผูเสนอขอกําหนดตําแหนงจะไดทําการศึกษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่อง   
จนปรากฏผลความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัดและจะพิจารณาเฉพาะสวนที่ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิม
เทานั้น 
 ๘. ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนด โดยมีช่ือผูใด 
ระบุเปนเจาของผลงาน  ผูมีช่ือที่ระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอยข้ึนอยูกับ
ขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ  อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในรูปของ
ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธของนักศึกษาเพื่อรับปริญญาในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
เปนที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้น  ทั้งนี้เปนที่เขาใจวาที่ปรึกษาหรือ
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูริเร่ิม   กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยนั้น 
  
 

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



๔.  แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 
 

 บทความทางวิชาการ   ตํารา    หนังสือ   งานวิจยั   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 

ผูรวมงาน   จํานวน.......... คน   แตละคนมสีวนรวม  ดังนี้  : 
 

ชื่อผูรวมงาน ปริมาณงานรอยละ และหนาท่ีความรับผดิชอบ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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



๕.  แนวทางการประเมินผลการสอน 
 
หลักเกณฑ 
  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนวา  ผูขอกําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการ  มีความชํานาญ   ชํานาญพิเศษ   หรือเชี่ยวชาญในการสอน   โดยใชแนวทางในการประเมิน  
ดังตอไปนี้ 
  ๑.  มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ  เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว  
โดยเสนอเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารคําสอน (คํานิยาม  รูปแบบ  การเผยแพร  และลักษณะ
คุณภาพ   ดังตารางแนบทาย) 
  ๒. มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะห  วจิารณในวิชาที่สอน 
  ๓. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ  เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตาม
การสอนตลอดเวลา  เชน  ใชภาษาที่เขาใจงาย   ยกตัวอยาง  สอดแทรกประสบการณ  ใชคําถามเพื่อให
ผูเรียนคิด   และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 
  ๔.  มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ 
  ๕.  มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจกัแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพิ่มเติม 
  ๖.  มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตามความ
เหมาะสม 
  ๗. มีความสามารถในการใชส่ือการสอนและอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางด ี
  ๘. มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาทีส่อน 
  ๙. มีความสามารถอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการสอน 

  นอกจากนี้  คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทางในการประเมินเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ไดโดยตอง
กําหนดใหชัดเจนและประกาศใหเปนที่ทราบทั่วกันกอนการประเมิน 
 
วิธีการ 
  ๑. ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน  (หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาภาควิชา/คณบดี )  ประเมินผล 
การสอนในชั้นตนวา   ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   มีผลการสอนอยูในระดับใด  (ชํานาญ   
ชํานาญพิเศษ   หรือเชี่ยวชาญ) 
  ๒. ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการวาอยูในระดับใด  (ชํานาญ  ชํานาญพิเศษ   หรือเชี่ยวชาญ)   ทั้งนี้  อาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
 



 -๒-

คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน  ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ 
 

เอกสารประกอบการสอน 
คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึง่ตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยทีส่ะทอนใหเหน็เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ  จัดเปน
เครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 

  

รูปแบบ เปนเอกสารหรือส่ืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน   ประกอบดวย  แผนการ
สอน   หัวขอบรรยาย  (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร)  และอาจมส่ิีงตาง ๆ 
ดังตอไปนี้   เพิ่มขึ้นอีกกไ็ด  เชน  รายช่ือบทความหรือหนังสืออานประกอบ  บท
เรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูม ิ (chart)  แถบเสียง (tape)  หรือภาพ
เล่ือน (slide)  เปนตน 

  

การเผยแพร อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม   หรือเปนสื่ออ่ืน ๆ  เชน  
ซีดีรอม  ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวทิยาลัย
มาแลว 

  

ลักษณะคุณภาพ อยูในดุลยพินจิของสภามหาวิทยาลัยทีจ่ะกาํหนดเปนขอบังคับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓

คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน  ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ 

เอกสารคําสอน 
คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึง่   ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่

สะทอนใหเหน็เนื้อหาวิชาทีส่อน   และวิธีการสอนอยางเปนระบบ  โดยอาจ
พัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการ
สอน  จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจาก
การเรียนในวชิานั้น ๆ  

  

รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลมหรือส่ืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน   ประกอบดวย  
แผนการสอน   หัวขอบรรยาย  (มีรายละเอยีดประกอบพอสมควร)  และมีส่ิงตาง ๆ 
ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้น  เชน  รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ   บทเรียบเรียง
คัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ (chart)  แถบเสียง(tape)  ภาพเลื่อน (slide)    
ตัวอยางหรือกรณีศึกษาทีใ่ชประกอบการอธิบายภาพ  แบบฝกปฏิบัติ  รวมทั้งการ
อางอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและขอมูล  และบรรณานุกรมที่ทนัสมัย 

  

การเผยแพร ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ  หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือเปนสื่ออ่ืน 
ๆ  ที่แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้น ๆ  
มาแลว 

  

ลักษณะคุณภาพ อยูในดุลยพินจิของสภามหาวิทยาลัยทีจ่ะกาํหนดเปนขอบังคับ 
 
 
 

 
 



๖.  แบบประเมินผลการสอน 

เพื่อประกอบการพิจารณาขอดํารงตําแหนง      ผูชวยศาสตราจารย       รองศาสตราจารย        ศาสตราจารย 
อาจารยผูสอน................................................................ สอนวิชา ................................................ เร่ือง ............................................................ 
สาขาวิชา  ....................................................... ชั้นปที ่……………… 
การประเมิน   :   ๑.   กรุณาประเมินโดยทําเครื่องหมาย ( )  ตามชองของแตละหัวขอ  (ดีมาก  ดี  ควรปรับปรุง)   
   ๒.   คุณภาพที่ผานการประเมินตองอยูในเกณฑ  “ดี”   ข้ึนไป 

ผลการประเมิน 
หัวขอที่ประเมิน ดีมาก 

 (๓) 
ดี 

(๒) 
ควรปรับปรุง 

(๑) 
๑.  มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบเพือ่ใหผลการสอนเปนไปตามจดุมุงหมายที่วางไว    
๒.  วิธีสอนสอดคลองกับเนื้อหาวชิาทีส่อนมีความเหมาะสม    
๓.  มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะห  วิจารณในวิชาที่สอน    
๔.  มีความสามารถในการจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณตามความเหมาะสม    
๕.  มีความสามารถในการใชเทคนิคการสอน  ทกัษะการสอน  รูปแบบการสอนตาง ๆ  เพือ่ใหผูเรียนเกดิความ สนใจ
และตดิตามการสอนตลอดเวลา เชน ใ ชภาษาที่เขาใจงาย  ยกตัวอยางสอดแทรกประสบการณ ใชคําถาม 
 เพื่อใหผูเรียนคิดและตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 

   

๖.  การใชส่ือและอปุกรณการสอนเหมาะสมกับเนือ้หาวชิาและชวยใหเกิดการเรียนรู    
๗.  มีความสามารถใหผูเรียนบูรณาการและถายโอนความรูของวิชาที่เรียนกับวชิาอื่นที่เกี่ยวของกันได    
๘.  สงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ  เพือ่ศกึษาคนควาเพิ่มเตมิ    
๙. ใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย  สอดคลองเหมาะสมกับลักษณะงานและการเรียนรู      
๑๐. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในภาพรวม    

คะแนนรวม ............................. 
 เกณฑการประเมิน 
 ดีมาก หมายถึง       มีคะแนนระหวาง  ๒๑- ๓๐    คะแนน 
 ดี หมายถึง      มีคะแนนระหวาง   ๑๑  -  ๒๐    คะแนน 
 ควรปรับปรุง หมายถึง    มีคะแนนระหวาง  ๑  -  ๑๐    คะแนน 
 คุณภาพที่จะผานการประเมินตองอยูในเกณฑ    “ดี”   ข้ึนไป 

 
ผลการประเมินสรุปวา   ผลการสอน  

    ไมผานการประเมิน 
    ผานการประเมิน  โดย   มีความชํานาญในการสอน   (ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) 
    มีความชํานาญพิเศษในการสอน   (ผูขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย) 
      มีความเชี่ยวชาญในการสอน      (ผูขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย) 

 
 ความเห็นอื่น ๆ  (ถาม)ี ………………………………………………………………………….………………………………………… 

                       ………….……………….………………………...……………………………………………………………… 
 
 

 ลงชื่อ…..........................……………………………….ผูประเมิน 
 (……………………………………………….)  
 ตําแหนง……………………………………… 
 ประเมิน ณ  วนัที…่…………………………................. 



๗.   คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 
ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ 

บทความทางวชิาการ 
คํานิยาม งานเขียนทางวชิาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชดัเจน   

ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห 
ในประเด็นนัน้ได   อาจเปนการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะห
อยางเปนระบบ  โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 

รูปแบบ เปนบทความที่มีความยาวไมมากนัก   ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตุผลหรือที่มา 
ของประเด็นทีต่องการอธิบายหรือวเิคราะห   กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุป   
มีการอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
  ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนัน้อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสือ่อิเล็กทรอนิกส
ที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชดัเจน 
๒. เผยแพรในหนงัสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความตาง ๆ ในหนังสือนั้นแลว 
๓. เผยแพรในหนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทาง
วิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความตาง ๆ ที่นําเสนอนั้นแลว 
  เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมกีารพิจารณาประเมินคุณภาพของ  
“บทความทางวิชาการ”  นั้นแลว  การนํา  “บทความทางวิชาการ” นั้น  มาแกไขปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่ง  เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  และใหมกีาร
ประเมินคุณภาพ  “บทความทางวิชาการ”  นั้นอีกครั้งหนึง่จะกระทําไมได 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับด ี เปนบทความทางวิชาการทีม่ีเนื้อหาสาระทางวิชาการถกูตองสมบูรณและทันสมัย
มีแนวคดิและการนําเสนอทีชั่ดเจนเปนประโยชนตอวงวชิาการ 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี  โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ
  และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
 ๒. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก  โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม  ดังนี ้
 ๑. ลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวชิาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง 
  องคความรูใหม (Body of Knowledge)  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง  เปนที่เชือ่ถือและยอมรบั 
  ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติและ/ หรือนานาชาต ิ
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 
ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

ตํารา 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรยีงขึ้นอยางเปนระบบ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา 
หรือเปนสวนหนึ่งของวิชา  หรือของหลักสูตรก็ได  ที่สะทอนใหเหน็ถึงความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอุดมศกึษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา  
 เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย  เมื่อพิจารณาถงึวันที่ผูขอยื่นเสนอขอ
ตําแหนงทางวชิาการ 
 ทั้งนี้  ผูขอจะตองระบุวิชาทีเ่กี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตาํแหนงทาง
วิชาการดวย 
 ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอนจนถึง
ระดับที่มีความสมบูรณที่สุด  ซ่ึงผูอานอาจเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น  แตสามารถ
อานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได  โดยไมตองเขาศึกษาในวชิานั้น 

รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย  คาํนํา  สารบัญ  เนื้อเร่ือง  การอธิบายหรือการวิเคราะห   การสรุป
การอางอิงและบรรณานกุรม  ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ 
 การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน  โดยอาจใชขอมูล  แผนภาพ   ตวัอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสรจ็ 

การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร  ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ  โดยโรงพิมพ (PRINTING  HOUSE)  หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING  HOUSE)   
  หรือ   โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
  หรือ   ทําในรปูแบบอื่น ๆ  
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน  การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
  การเผยแพรดังกลาวนั้น  จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการ
สอนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยาง
กวางขวางได  แตอาจใชดัชนอ่ืีนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
  ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น  และตองใชใน
การเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
  เมื่อไดมีการพจิารณาประเมนิคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว  การนํา “ตํารา” นั้น  
ไปแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตํารา”  เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมนิคุณภาพ  “ตํารา”  นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได  แตจะตองทําการ
เผยแพร “ตํารา”  นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 

ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

ตํารา 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับด ี เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย   
มีแนวคดิและการนําเสนอทีชั่ดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี   และตอง 
 ๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
  ประโยชนตอวงวิชาการ 
 ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ  หรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปน 
  การแสดงใหเห็นถึงความรูใหมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
 ๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก   และตอง 
 ๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง 
  องคความรูใหม  (Body of  Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
 ๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกีย่วของในระดับชาติ   
  และ/หรือนานาชาติ 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 
ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

หนังสือ 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรยีงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง  และใหทัศนะของผูเขียน
ที่สรางเสริมปญญาความคิด   และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้น ๆ  
และ/หรือสาขาวิชาที่เกีย่วเนือ่ง   มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม 
โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง  
ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสอืตองมีความทนัสมัย  เมื่อพิจารณาถึงวันที่จดัพมิพ 

รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย  คาํนํา  สารบัญ  เนื้อเร่ือง  การวิเคราะห   การสรุป  การอางอิงและ
บรรณานุกรม  ทั้งนี้อาจมีอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ 
 การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน  โดยอาจใชขอมูล  แผนภาพ  ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสรจ็ 

การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร  ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ  โดยโรงพิมพ (PRINTING  HOUSE)  หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING  HOUSE)   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน  การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
  การเผยแพรดังกลาวนั้น  จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการ
สอนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยาง
กวางขวางได  แตอาจใชดัชนอ่ืีนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
  ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น   
และตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
  เมื่อไดมีการพจิารณาประเมนิคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแลว  การนํา “หนังสือ” นั้น  
ไปแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเตมิเนื้อหาใน “หนังสือ”  เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการและใหมกีารประเมินคณุภาพ “หนังสือ”  นัน้อีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได   
แตจะตองทําการเผยแพร “หนังสือ”  นั้นใหมอีกครั้งหนึง่ 

 
 
 
 
 
 



 -๕- 
 

 
คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 

ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

หนังสือ 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับด ี เปนหนังสือทีม่ีเนื้อหาสาระทางวิชาการถกูตองสมบูรณและทันสมัย   มีแนวคดิ
และการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี   และตอง 
 ๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ 
  และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
  ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ  หรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปน 
  การแสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ 
 ๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดยีวกบัระดับดีมาก   และตอง 
 ๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง 
  องคความรูใหม  (Body of  Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
 ๓.   เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกีย่วของในระดับชาติและ/หรือ 
  นานาชาต ิ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๖- 
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 
ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

งานวิจัย 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวธีิวิทยาการวิจยั 
ที่เปนที่ยอมรบัในสาขาวิชานั้น ๆ และมวีตัถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลคําตอบ
หรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ  หรือเอื้อตอการนําวิชาการนั้น 
ไปประยกุต  

รูปแบบ อาจจัดไดเปน  ๒  รูปแบบ  ดังนี ้
๑. รายงานการวิจยั  ที่มีความครบถวนสมบูรณและชดัเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจยั 
(Research  Process)   อาทิ  การกําหนดประเด็นปญหา  วตัถุประสงค    การทํา 
วรรณกรรมปริทัศน   สมมติฐาน   การเก็บรวบรวมขอมลู  การพิสูจนสมมติฐาน   
การวิเคราะหขอมูล   การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ   การอางอิง  และอื่น ๆ  
๒. บทความวจิัย  ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น   ใหมคีวามกระชับ 
และสั้น  สําหรับการนําเสนอในการประชมุทางวิชาการ  หรือในวารสารทางวิชาการ 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   ดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวจิัยในวารสารทางวิชาการ   ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนัน้อาจ
เผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอน
ชัดเจน  
๒. เผยแพรในหนงัสือรวมบทความวจิัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
๓. นําเสนอเปนบทความวจิัยตอที่ประชุมทางวชิาการ   ซ่ึงภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ 
ไดมีการบรรณาธิการและนาํไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมวชิาการ 
(Proceedings)  ของการประชุมทางวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว  ตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒแิละแสดงหลักฐานวาไดเผยแพร 
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้   และสาขาวิชาที่เกีย่วของในประเทศและ
ตางประเทศอยางกวางขวาง 

  เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมกีารพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“งานวิจยั” นั้นแลว  การนํา “งานวิจยั” นั้น   มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่ง  
เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ  และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย”  นั้น
อีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 



 -๗- 
 

 
คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 

ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

งานวิจัย 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับด ีเปนงานวิจัยทีม่ีกระบวนการวิจัยทกุขั้นตอนถูกตองเหมาะสมทั้งในระเบียบ 
วิธีวิจยั  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรอืนําไปประยกุตได   
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี   และตอง 
 ๑. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิม 
  ที่เคยมีผูศึกษาแลว 
    ๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนําไปประยกุตไดอยาง 
  แพรหลาย 
ระดับดีเดน    ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก  และตอง 
 ๑. เปนงานบุกเบกิที่มีคุณคายิ่ง   และมีการสังเคราะหอยางลกึซึ้งจนทําใหเปนการ 
  สรางองคความรูใหม  (Body of  Knowledge)  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ทาํใหเกิดความ 
  กาวหนาทางวชิาการอยางชดัเจน 
 ๒.   เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
  ที่เกี่ยวของในระดับชาติ   และ/หรือระดับนานาชาต ิ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๘- 
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 
ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน   เอกสารคําสอน  
บทความทางวชิาการ   หนังสือ  ตํารา   หรืองานวิจยั   โดยปกตหิมายถึง   ส่ิงประดิษฐหรืองาน
สรางสรรค  อาทิ  การประดษิฐเครื่องทุนแรง   ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม   วคัซีน  
ส่ิงกอสราง  หรือผลงานดานศิลปะ  หรือสารานุกรม  

 รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม  หรืองานดานปรัชญา  หรือ
ประวตัิศาสตร   หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขาวิชานั้น 
ๆ  ซ่ึงเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด  เปนการแปล
จากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย  หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ  หรือ
ภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึง่ 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นทีเ่สนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่อธิบาย
และชี้ใหเหน็วางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสรางองคความรู   
หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอสาขาวชิานั้น  และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกใน
สาขาวิชานั้น  สําหรับผลงานที่มุงเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจนหรือมหีลักฐานรายละเอียด
ตาง ๆ ประกอบแสดงใหเหน็คุณคาของผลงาน 

รูปแบบ ๑. อาจจัดเพิ่มในหลายรูปแบบ   ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร   
หรือแถบเสียง 
๒. มีคําอธิบาย/ ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น  เพื่อช้ีใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิด
การพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ  หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกดิประโยชนตอ
สาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร  ในแงใด 
๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ  หรือผลงานที่มุงในเชิงปฏบิัติ  จะตองผานการพิสูจนหรือ
แสดงหลักฐานเปนรายละเอยีดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๙- 
 

 
คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 

ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 

การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร  ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ   โดยโรงพิมพ (PRINTING  HOUSE)  หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING  HOUSE)   
  หรือ   โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
  หรือ   ทําในรปูแบบอื่น ๆ  
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน  การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
๓. การเผยแพรโดยการจดันิทรรศการ  การจดัแสดง   การจดัการแสดง   หรือโดยมีการ
นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย 
  การเผยแพรดังกลาวนั้น  จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการ
สอนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรเทานั้น   
  ทั้งนี้  ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย   คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น  และตอง 
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับด ี  เปนผลงานใหม  หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยกุตดวยวิธีการใหม ๆ 
และผลงานนัน้กอใหเกดิประโยชนในดานใดดานหนึ่ง 
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี    และตอง 
 ๑. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ  หรือหนวยงานอื่นที่เกีย่วของในสาขาวิชา 
  ที่เสนอ   หรือ   
 ๒. เปนผลงานที่สรางสรรคตองเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ  
ระดับดีเดน    ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก  และตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวชิาการ
และ/หรือวงวชิาชีพทั้งในระดับชาติ  และ/หรือระดับนานาชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐- 
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 
ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

งานแปล 

คํานิยาม งานแปลจากตวังานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม  หรืองานดานปรัชญา  หรือประวัติศาสตร  
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้น ๆ  ซ่ึงเมื่อนํามาแปล
แลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด  เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย  หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ  หรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึง่  (งานแปลนี้  จัดเปนผลงาน 
ทางวิชาการในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง) 

การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร  ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ  โดยโรงพิมพ (PRINTING  HOUSE)  หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING  HOUSE)   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน  การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
  การเผยแพรดังกลาวนั้น  จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการ
สอนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยาง
กวางขวางได  แตอาจใชดัชนอ่ืีนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
  ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น    และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
  เมื่อไดมีการพจิารณาประเมนิคุณภาพของ “งานแปล” ไปแลว  การนํา “งานแปล” นั้น  
ไปแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “งานแปล”  เพือ่นํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการและใหมกีารประเมินคณุภาพ “งานแปล”  นัน้อีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได   
แตจะตองทําการเผยแพร “งานแปล”  นั้นใหมอีกครั้งหนึง่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๑- 
 

 
คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 

ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

งานแปล 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับด ีเปนงานแปลทีแ่สดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท  แบบแผนทางความคิด  และ/หรือ
วัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมายไดอยางดี   
มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับ
งานวิจยั    
 มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ  อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค 
ระดับดีมาก เปนงานแปลทีแ่สดงใหเห็นถึงความเขาใจอนัลึกซึ้งในตวับท  แบบแผนทาง
ความคิด  และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนดิ  และบงชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมาย 
ในระดบัสูงมาก   
 มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซึ้งใน
ลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจยัของผูสันทัดกรณี    
 มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ  อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค 
ระดับดีเดน  ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑเดยีวกับระดับ
ดีมาก   โดยมขีอกําหนดเพิม่เติม  ดังนี ้
 ๑. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญ   ในระดับที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
  ในทางวิชาการ 
     ๒.   เปนงานที่แปลอยูในระดับทีพ่ึงยึดถือเปนแบบฉบับได 
     ๓. มีการใหขอสรุปในดานของวธีิการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเปนการบุกเบกิ
  ทางวิชาการ 
 
 

 



๘.   ตัวอยางหลักการคํานวณเวลาในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงอาจารย 
 
 
กรณีไดรับวุฒเิพิ่มขึ้น 
 นาย  ก.  ไดรับวุฒิปริญญาตรี   ทําการสอนเปนเวลา  ๖  ป  ตอมาลาศึกษาและไดรับวุฒิปริญญา
โทเพิ่มขึ้น   กลับมาทําการสอนหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโทแลวอีก  ๑  ป  ๘  เดือนใหนับระยะเวลาทําการ
สอนดังกลาวรวมกันตามอัตราสวน   คือ  สอนหลังจากปริญญาตรี  ๖  ป  (เทากับ ๖/๙ = ๒/๓)  กับ
สอนหลังจากปริญญาโท  ๑ ป  ๘  เดือน  เทากับ ๑/๓  เมื่อรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยได 
 
วิธีการคํานวณ  ดังนี้ 
 จบวุฒิปริญญาตรี    ปฏิบัติงาน   ๙    ป จบวุฒิปริญญาโท    ปฏิบัติงาน   ๕  ป 
 เทียบเปนเดือน        เทากับ   ๑๐๘   เดือน  เทากับ    ๖๐    เดือน 
 ทํางานในวุฒิปริญญาตรี    เทากับ   ๗๒    เดือน เทากับ 40

108
6072 =×   เดือน 

 เพราะฉะนั้นเมื่อจบปริญญาโท   ตองทํางานอีก   ๖๐ - ๔๐  =  ๒๐   เดือน   (หรือ  ๑  ป  ๘  เดือน ) 
 จึงจะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 
  
กรณีการขอตําแหนงทางวิชาการกอนลาศึกษาตอ 
 หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ  และประสงคจะขอตําแหนงทาง
วิชาการก็ใหเสนอขอกอนวันที่รับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  และตองเปนการขอตําแหนงโดยวิธีปกติ
เทานั้น 

 

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


