
 
เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย 

การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                      
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   

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

๑. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ     

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอด ารงต าแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................  

คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 
๒. ประวัติการท างานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง..................................... ...........................................................  
     ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ.... 
     ๒.๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................  
           เมื่อวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.... 
     ๒.๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา......................................................  
           เมื่อวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ....    
            
 



 ๒ 

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานท่ีท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  
                                         ต่อสัปดาห์) 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์ ) 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้  (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ...............
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 



 ๓ 

  
          ๔.๑.๑.๒  ........................................................................................... ...... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
   ไ ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ............................................................. .................................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  
 
 



 ๔ 
 
๔.๑.๓ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ............................................................................................ ..... 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไมเ่คยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 
 
 
 



 ๕ 
 

  ๔.๒.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 
 
 
 
 



 ๖ 
 
 ๔.๒.๓ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์    
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ..................................................................... ............................ 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ /
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 
 
 
 



 ๗ 
 

  ๔.๓.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ /
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ....................................................................................... .......... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ /
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

  ๔.๓.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ...................................................... ........................................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 
 

  ๔.๓.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 
 

 



 ๘ 
 
 ๔.๓.๓ ผลงานแต่งต าราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ /หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ /หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
  ลงชื่อ..........................................................เจ้าของประวัติ         
        (........................................................) 

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

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



 ๙ 
 
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

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

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

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา.....................................................  
คณะ.................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................ 

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

      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/                      
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...............................................เป็นผู้มี
คุณสมบัติ... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 

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

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็นผู้มี
คุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...  ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/          
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 
 
 
 

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

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

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

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



 ๑๐ 
 
ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน .....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย) 
................ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันท่ี.............................ได้ประเมินผลการสอนของ   
นาย/นาง/นางสาว...........................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ช านาญ/
ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู/่ไม่อยู)่....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่  
สภาสถาบันก าหนด 
 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันท่ี......เดือน...................พ.ศ.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 
 

ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา ...................................................ในการประชุมครั้งที่........./.........
เมื่อวันท่ี.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว....................
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา..............
แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู)่..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด.........
เรื่อง ได้แก่ 
   ๑.๑)................................................... ........... ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).......................................................... .... ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๓) ต ารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด
.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๓.๑)........................................................... ... ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

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

ตอนที่ ๒     การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน 
 
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...............
(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)........................ ในการประชุมครั้งที่............เมื่อวันท่ี..............พิจารณา     
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย /นาง/นางสาว...................................ตามที่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ 
แล้วเห็นว่า.....(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/และต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ).....
คุณภาพ...(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดและเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด จึงเห็น.........(สมควร/ ไม่สมควร).............ให้ก าหนดต าแหน่ง     
นาย/นาง/นางสาว.........................................เป็นต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)...ในสาขาวิชา..........................และให้น าเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน  
           วันท่ี......เดือน...................พ.ศ.... 
 
 



 ๑๓ 
 

ส่วนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    
 
  สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน..........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)..........................
ในการประชุมครั้งที่....../........ เมื่อวันท่ี..... เดือน..............พ.ศ.....พิจารณาแล้วมีมต.ิ..(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).. 

๑. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................................ให้ด ารงต าแหน่ง 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)   ในสาขาวิชา...........................................               
ได้ตั้งแต่วันท่ี............................... 

๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ )  ให้อธิการบดีออกค าสั่ง
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้คณะกรรมการ ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีออกค าสั่ง
แต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งฯ 

    (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ค าแนะน า
ส าหรับด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว.................ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ....................................ได้ตั้งแต่วันท่ี.............................พร้อมส่งส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอฯ 
 
 

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

      ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันท่ี......เดือน...................พ.ศ.... 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



 ๑๔ 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย 
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                      

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------------------ 

๒. แบบเสนอแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย   
    ผู้บังคับบัญชา   

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอด ารงต าแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 
๒. ประวัติการท างานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง..................................... ............................ ............................... 
     ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ.... 
     ๒.๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................  
           เมื่อวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.... 
     ๒.๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา......................................................  
           เมื่อวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ....           

 



 ๑๕ 

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด ) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ในการ  

   ให้บริการต่อสัปดาห์) 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อ  

        สัปดาห์) 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 

เคยใช ้  (เมือ่ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ...............
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 



 ๑๖ 

 
          ๔.๑.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
   ไ ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................... .............. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 
 
 
 



 ๑๗ 
 

 
๔.๑.๓ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้  

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 
 



 ๑๘ 
 
 
  ๔.๒.๑.๒  ...................................................................... ........................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ......................................................................... ........................ 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้  

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 
 
 
 



 ๑๙ 
 
 
 ๔.๒.๓ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้  

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ ์ จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์    
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ /
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้  

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 
 
 



 ๒๐ 
 
  ๔.๓.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 
 

  ๔.๓.๑.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ /
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

  ๔.๓.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 
 

 ๔.๓.๓ ผลงานแต่งต าราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ /หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ /หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช ้ (เมื่อปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

  ขอรบัรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
  ลงชื่อ..........................................................ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี/เทียบเท่า      
           (........................................................) 

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

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



 ๒๒ 
 
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................ต าแหน่ง.............................
ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น..........................................................ใน
สาขาวิชา...................................................................... 
 
 

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

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

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



 ๒๓ 
 
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน .....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย).....
ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันท่ี....................................ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/
นางสาว...........................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ).....ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู/่ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 
 
       ลงชื่อ...........................................................  
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันท่ี......เดือน...................พ.ศ.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๒๔ 
 
 
ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา ...................................................ในการประชุมครั้งท่ี........./.........
เมื่อวันท่ี.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย /นาง/นางสาว....................
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา..............
แล้วเห็นว่า 
 

  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู)่..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด.........
เรื่อง ได้แก่ 
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด.........เรือ่ง ได้แก่ 
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

  ๓) ต ารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด
.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 
 
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 
 

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนที่ ๒     การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน 
 
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ......
(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)................. ในการประชุมครั้งท่ี............เมื่อวันท่ี..............พิจารณา               
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย /นาง/นางสาว...................................ตามที่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ       
แล้วเห็นว่า...(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ และ ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ
...(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการก าหนด  จึงเห็น.....(สมควร/ ไม่สมควร)....ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว
..........................เป็นต าแหน่ง....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา
......................และให้น าเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

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

              (...................................................) 
       ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน  
           วันท่ี......เดือน...................พ.ศ.... 



 ๒๖ 
 

 
ส่วนที่ ๔ มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    
 
  สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)....................... ในการ
ประชุมครั้งที่..../..... เมื่อวันท่ี.... เดือน....................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ....(อนุมัติ/ ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................................ให้ด ารงต าแหน่ง 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)   ในสาขาวิชา...........................................               
ได้ตั้งแต่วันท่ี............................... 

๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกค าสั่ง
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีออกค าสั่ง
แต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบเสนอแต่งตั้งฯ 

    (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ค าแนะน า
ส าหรับด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว..................ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ....................................ได้ตั้งแต่วันท่ี............................พร้อมส่งส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบเสนอแต่งตั้งฯ 
 
 

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

      ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันท่ี......เดือน...................พ.ศ.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย 
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                      

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------------------ 

 
๓.  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  

 
๓.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานท่ีผู้ขอต้องเป็น

เจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเอง     

๓.๒ ถ้าเป็นงานทีผู่้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ   ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐  และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในเร่ืองนั้น  

๓.๓ ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย  ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือ  
ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในผลงานวิจัยเร่ืองนั้น และต้องมีผลงานวิจัยอีกหลายเร่ืองที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ของผลงานวิจัย
หนึ่งเรื่อง 

๓.๔ ในกรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้ขอจะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการน้ัน) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐    

๓.๕ ในกรณีงานวิจัยท่ีด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน  ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและ 
มีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้ด าเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบส าคัญในการ
ออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัย
และให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

๓.๖ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการว่า หากมี
การเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผู้ร่วมงานหลายคน จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคน
มีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมท้ังระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น   

หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็น
จริง จะถือว่าการกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้สถาบันสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยต่อไป  

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละชิ้น เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ 



 ๒๘ 

 
๓.๗ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยท่ีใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการว่าต้องไม่เป็นงานวิจัยท่ีท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
หมายความถึงห้ามมิให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งน าผลงานวิจัยท่ีท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง มาเป็นผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ เว้นแต่ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งจะได้ท าการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่อง 
จนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัดและจะพิจารณาเฉพาะส่วนท่ีศึกษาเพิ่มเติมจาก
เดิมเท่านั้น 

๓.๘ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด โดยมีชื่อ
ผู้ใดระบุเป็นเจ้าของผลงาน ผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ใน
รูปของผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อรับปริญญาในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นท่ีปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นั้น ทั้ง นี้เป็นที่เข้าใจว่า ที่ปรึกษา
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแล และมีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย
นั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย 
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                      

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------------------ 

 

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

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ  และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

 

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



 ๓๐ 
 
เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย 

การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                      
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   

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

๕.  แนวทางการประเมินผลการสอน  
 
หลักเกณฑ์ 
 

  ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน  ประเมินผลการสอนว่า  
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีความช านาญ ช านาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอน โดยใช้
แนวทางในการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
ที่วางไว้  โดยเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน  (ค านิยาม  รูปแบบ  การเผยแพร่  
ลักษณะคุณภาพ ตามตารางแนบท้าย) 
  ๒.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน  
  ๓.  มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ           
ติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  ยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์  ใช้ค าถาม
เพื่อให้ผู้เรียนคิด และตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 
  ๔.  มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่ เรียนกับวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๕.  มีความสามารถแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม  
  ๖.  มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม  

ความเหมาะสม 
  ๗.  มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมเป็นอย่างดี 
  ๘.  มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน  
  ๙.  มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
  นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน   อาจก าหนด
แนวทางในการประเมินเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้  โดยต้องก าหนดให้ชัดเจนและประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกัน
ก่อนการประเมิน 

วิธีการ 
  ๑. ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น (หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการ
สอนในช้ันต้นว่า ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีผลการสอนอยู่ในระดับใด (ช านาญ ช านาญ
พิเศษ หรือเชี่ยวชาญ) 
  ๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน  ประเมินผลการสอน
ของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการว่าอยู่ในระดับใด (ช านาญ ช านาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ)  
ทั้งน้ี อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 



 ๓๑ 
 

 

ค าจ ากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ   
 

 เอกสารประกอบการสอน 

ค านิยาม 
 
 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 

การเผยแพร่ 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ  จัดเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 
 
เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ 
เช่น รายช่ือบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เป็นต้น 
 
อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม  หรือเป็นสื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอม 
ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว 
             
อยูใ่นดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ 
 

ค าจ ากัดความของเอกสารค าสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ   
 

 เอกสารค าสอน 

ค านิยาม 
 
 
 

 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 
 
 

การเผยแพร่ 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่
สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาท่ีสอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้น
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็น
เครื่องมือส าคัญของผู้เรียนท่ีน าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนใน
วิชานั้นๆ 
 
เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น 
เช่น รายช่ือบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้
ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมท้ังการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของ
สาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย  
 
ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออื่นๆ ที่
แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้นๆ มาแล้ว 
            
อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย 
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                      

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------------------ 

 
๖. ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนก

ตามระดับคุณภาพ  
 

 บทความทางวิชาการ 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นท่ีต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่าง
ชัดเจน  ทั้งน้ีมีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ในประเด็นน้ันได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียง
เพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่าง
ชัดเจนด้วย 
 

เป็นบทความที่มีความยาวไม่มากนัก  ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มา
ของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และ
บทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังน้ี 
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ  
         ทั้งน้ีวารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว 
๓. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ที่น าเสนอนั้นแล้ว 
          เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“บทความทางวิชาการ” นั้นแล้ว  การน า “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มี 
การประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหน่ึงจะกระท าไม่ได้ 
 
 

 



 ๓๔ 
 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 บทความทางวิชาการ 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับดี      เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์แล ะ
ทันสมัย มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  
ระดับดีมาก   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง

วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
   ๒.  สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นท่ีเชื่อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 
 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 ต ารา 

ค านิยาม 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
ถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
            เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันท่ีผู้ขอยื่นเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
             ทั้งน้ีผู้ขอจะต้องระบุวิชาท่ีเกี่ยวข้องในหลักสูตรท่ีใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการด้วย 
             ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอน 
จนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นท่ีมิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่
สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาใน
วิชานั้น  
 
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป  
การอ้างอิงและบรรณานุกรม  ทั้งน้ีอาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน
สมบูรณ์  
             การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็ จ 

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ 
(PUBLISHING HOUSE)  
            หรือ โดยการถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม 
            หรือท าในรูปแบบอื่นๆ   
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น  จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
            ทั้งน้ีต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  และ
ต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา  

 
 



 ๓๖ 
 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 ต ารา 

 
 
 
 
 
 
ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
              เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ต ารา” ไปแล้ว  การน า “ต ารา” นั้น
ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ต ารา” เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “ต ารา” นั้นอีกครั้งหน่ึงอาจกระท าได้ แต่จะต้องท า
การเผยแพร่ “ต ารา” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 

ระดับดี      เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและ
การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ      
        และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็น  
       การแสดงให้เห็นถึงความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์

ความรู้ใหม่  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
๓. เป็นท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ /หรือ

นานาชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ 
 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 หนงัสือ 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่ม่ันคง  และให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชา
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง  มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม 
โดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชา
หนึ่งในหลักสูตร   และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทั้งน้ีเนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันท่ีจัดพิมพ์ 
 
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม  ทั้งน้ีอาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์  
         การอธิบายสาระส าคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 
 
มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
            การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น  จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน  
            ทั้งน้ีต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้อง
เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
             เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว  การน า “หนังสือ” 
นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหน่ึงอาจกระท าได้  แต่จะต้องท า
การเผยแพร่ “หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 

 
 
 
 



 ๓๘ 
 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 หนังสือ 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 

 
ระดับดี      เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มี
แนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  
ระดับดีมาก   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง  
        วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่  
        เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์

ความรู้ใหม่  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
๓. เป็นท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ /

หรือนานาชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 
 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 งานวิจัย 

ค านิยาม 
 
 

 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
ค าตอบหรือข้อสรุปรวมท่ีจะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  หรือเอื้อต่อการน า
วิชาการนั้นไปประยุกต์   

อาจจัดได้เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(Research Process) อาท ิการก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท า
วรรณกรรมปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง  และอื่นๆ 
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยน้ัน ให้มีความกระชับ
และสั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ  

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งน้ีวารสารทางวิชาการนั้น 
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่าง
แน่นอนชัดเจน 
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
๓. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ  ซึ่งภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
๔. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้
เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
               เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพ
ของ “งานวิจัย” นั้นแล้ว   การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใด 
ส่วนหน่ึง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ 
“งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหน่ึงจะกระท าไม่ได้ 

 
 
 
 



 ๔๐ 
 

 
 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 งานวิจัย 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับดี      เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธี
วิจัย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ได้   
ระดับดีมาก   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่า

งานเดิมท่ีเคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่าง

แพร่หลาย 
ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
๑. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่าย่ิง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เป็นการ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 

๒. เป็นท่ียอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติ  และ/หรือระดับนานาชาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑ 
 

 
 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นท่ีมิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความ
ทางวิชาการ หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย  โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน  
สิ่งก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม 
            รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้าน
ปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความส าคัญและ
ทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเม่ือน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษา 
ต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
           ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่
อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้ าง
องค์ความรู้  หรือให้วิธีการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น  และแสดงถึงความ 
สามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  ส าหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการ
พิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน  
 
๑. อาจจัดเพิ่มได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร ์หรือ       
แถบเสียง 
๒. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้
เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 
๓. กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์ 
หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนท่ีแสดงถึงคุณค่าของผลงานน้ันด้วย  

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒ 
 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

การเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ 
(PUBLISHING HOUSE) 
            หรือ โดยการถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม 
            หรือท าในรูปแบบอื่นๆ   
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
๓. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
น าไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 
            การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น   
            ทั้งน้ีต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  และ
ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
              

ระดับดี  เป็นผลงานใหม่ หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ๆ และ
ผลงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหน่ึง 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี   และต้อง 

๑. ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิชา
ที่เสนอหรือ 

๒. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นท่ียอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ  
ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปในวงวิชาการ 
และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 ๔๓ 
 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 งานแปล 

ค านิยาม 
 
 
 
 

 

การเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ 
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้นๆ ซึ่งเม่ือน ามา
แปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจาก
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเป็นผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง) 

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น  จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน  
            ทั้งน้ีต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้อง
เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
             เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแล้ว  การน า “งานแปล” 
นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง     
ทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหน่ึงอาจกระท าได้ แต่จะต้อง
ท าการเผยแพร่ “งานแปล” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ระดับดี  เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งช้ีความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย  
            มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค 
 
  

 
 
 



 ๔๔ 
 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 งานแปล 

 ระดับดีมาก  เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผน
ทางความคิด และ/หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อ
ความหมายในระดับสูงมาก 
                 มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี         
                 มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับ     
มหภาคและจุลภาค 

ระดับดีเด่น   ให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใช้เกณฑ์เดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. เป็นงานท่ีแปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญ ในระดับที่มีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 

๒. เป็นงานท่ีแปลอยู่ในระดับท่ีพึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
๓. มีการให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการ

บุกเบิกทางวิชาการ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕ 
 

 
เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย 

การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                      
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   

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

๗.  ตัวอย่างแนบท้ายระเบียบ 
 

 กรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น 

  นาย ก. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ท าการสอนเป็นเวลา ๖ ปี  ต่อมาลาศึกษาต่อและได้รับวุฒิ
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น กลับมาท าการ สอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาโทแล้วอีก ๑ ปี ๘ เดือน  ให้นับ
ระยะเวลาท าการสอนดังกล่าวรวมกันตามอัตราส่วน คือ สอนหลังจากปริญญาตรี ๖ ปี (เท่ากับ  ๖/๙ = 
๒/๓ กับสอนหลังจากปริญญาโท ๑ ปี ๘ เดือนเท่ากับ ๑/๓ เมื่อรวมกันแล้วถือว่ามีสิทธิขอต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
 
 วิธีการค านวณดังนี้ 

อาจารย์ใช้วุฒิปริญญาตรี  ๖  ปี   =  ๗๒  เดือน 

เพราะฉะนั้นยังขาดในส่วนท่ีใช้ปริญญาตรี = (๙ X ๑๒) ๑๐๘ - ๗๒ =  ๓๖  เดือน 

ต่อมาจะเทียบวุฒิปริญญาโทจะต้องเอา .๕๕๕๕  =(๑๐๘ : (๕X๑๒) ๖๐)    

      = ๓๖ X .๕๕๕๕ = ๒๐ เดือน =  ๑ ปี ๘ เดือน 

เพราะฉะน้ันถ้าจะใช้วุฒิปริญญาโท จะต้องท างานอีก  ๑ ปี  ๘ เดือน 
 
 กรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

  หากจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากประสงค์จะขอต าแหน่ง
ทางวิชาการก็ให้เสนอขอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และต้องเป็นการขอต าแหน่ง
โดยวิธีปกติเท่านั้น 
 
  
 

๕ 
๙ 
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