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ค าน า 
 
 “คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการ” ฉบับนี้ ผู้เขียน 
มีเจตนาจะเชิญชวนและให้ก าลังใจคณาจารย์ทุกท่านให้ก้าวเดินไปสู่ “ต าแหน่งทางวิชาการ” ที่มีเกียรติและ 
มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและองค์กร โดยใช้คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่ให้ค าแนะน าภาพของการท าผลงานทาง
วิชาการในทุกขั้นตอน อีกทั้งเป็นก าลังใจและเป็นผู้ให้เทคนิคต่างๆ  ให้สามารถจัดท าผลงานทางวิชาการ 
ได้ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะของผลงานวิชาการนั้นๆ ทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระและการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ รวมทั้งเป็นผู้เตือนใจให้ระมัดระวังในการจัดท าผลงานวิชาการให้อยู่ภายใต้จริยธรรมของการผลิต
ผลงานวิชาการ 

 ด้วยเจตนาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงก าหนดรูปแบบของการน าเสนอสาระต่างๆ ในคู่มือ 
ฉบับนี้ ให้เรียงร้อยไปตามล าดับของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับบุคคลๆ หนึ่งที่มุ่งมั่นจะจัดท าผลงานทางวิชาการ 
กล่าวคือ เริ่มต้นจากการให้ผู้ที่จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ทราบค าตอบว่า “ท าผลงานวิชาการ 

เพ่ือใคร มีประโยชน์อย่างไร” แล้วเชื่อมโยงไปสู่ “ความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจพ้ืนฐานในการจัดท าผลงาน
วิชาการ” “การประเมินความสามารถในการสอนและการจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน” “การเขียน
ผลงานทางวิชาการ” “บรรณานุกรมและการอ้างอิง” และ “เทคนิคการท าผลงานทางวิชาการให้ประสบ
ผลส าเร็จ” ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ศึกษาเชื่อมโยงไปสู่การจัดท าผลงานที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ต่อไป 

 คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการฉบับนี้ ได้รับ          

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในด้านงบประมาณการจัดพิมพ์ เพ่ือมอบคู่มือ
นี้ให้แก่คณาจารย์ทุกท่านไว้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ต่อผู้ที่วางแผนจะจัดท าผลงานวิชาการ
และจะเกื้อกูลให้เกิดก าลังใจให้ท่านผู้อ่าน/ผู้ศึกษาก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามที่คาดหวังต่อไป 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ ์ วัฒนานิมิตกูล) 
กันยายน 2557 
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ค ำน ำ 
 
 “คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการ” ฉบับนี้ ผู้เขียน 
มีเจตนาจะเชิญชวนและให้ก าลังใจคณาจารย์ทุกท่านให้ก้าวเดินไปสู่ “ต าแหน่งทางวิชาการ” ที่มีเกียรติและ 
มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและองค์กร โดยใช้คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่ให้ค าแนะน าภาพของการท าผลงานทาง
วิชาการในทุกขั้นตอน อีกทั้งเป็นก าลังใจและเป็นผู้ให้เทคนิคต่างๆ  ให้สามารถจัดท าผลงานทางวิชาการ 
ได้ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะของผลงานวิชาการนั้นๆ ทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระและการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ รวมทั้งเป็นผู้เตือนใจให้ระมัดระวังในการจัดท าผลงานวิชาการให้อยู่ภายใต้จริยธรรมของการผลิต
ผลงานวิชาการ 

 ด้วยเจตนาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงก าหนดรูปแบบของการน าเสนอสาระต่างๆ ในคู่มือ 
ฉบับนี้ ให้เรียงร้อยไปตามล าดับของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลๆ หนึ่งที่มุ่งมั่นจะจัดท าผลงานทางวิชาการ 
กล่าวคือ เริ่มต้นจากการให้ผู้ที่จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ทราบค าตอบว่า “ท าผลงานวิชาการ 
เพ่ือใคร มีประโยชน์อย่างไร” แล้วเชื่อมโยงไปสู่ “ความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจพ้ืนฐานในการจัดท าผลงาน
วิชาการ” “การประเมินความสามารถในการสอนและการจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน” “การเขียน
ผลงานทางวิชาการ” “บรรณานุกรมและการอ้างอิง” และ “เทคนิคการท าผลงานทางวิชาการให้ประสบ
ผลส าเร็จ” ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ศึกษาเชื่อมโยงไปสู่การจัดท าผลงานที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ต่อไป 

 คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการฉบับนี้ ได้รับ          

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในด้านงบประมาณการจัดพิมพ์ เพ่ือมอบคู่มือนี้
ให้แก่คณาจารย์ทุกท่านไว้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ต่อผู้ที่วางแผนจะจัดท าผลงานวิชาการและ
จะเก้ือกูลให้เกิดก าลังใจให้ท่านผู้อ่าน/ผู้ศึกษาก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามท่ีคาดหวังต่อไป 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ ์ วัฒนานิมิตกูล) 
กันยายน 2557 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

บทที่ 1 
ความเข้าใจพ้ืนฐานในการจัดท าผลงานวิชาการ 

 
 ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนั้น ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  
ควรตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ของการจัดท าผลงานทางวิชาการดังกล่าวที่มีต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
และองค์กรในภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างจริงจังในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ นอกจากนั้น ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการยังจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ ซึ่ งในบทนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงน าเสนอไป
ตามล าดับ เพ่ือสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ต่อไป 
 
 
 ท าผลงานวิชาการเพื่อใคร และมีประโยชน์อย่างไร 
 
 เมื่อพิจารณากลไกในบริการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
ซึ่งเป็น “มหาวิทยาลัยไทย เพ่ือความเป็นไท” ที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงก าหนดบทบาทที่ชัดเจนเป็น “มหาวิทยาลัย” “ราชภัฏ” 
“บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” กล่าวคือ บทบาทของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องสร้างองค์ความรู้ที่น าไปสู่      
การพัฒนาที่กว้างขวางเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและโลก บทบาทของการเป็นราชภัฏที่เน้น    
การพัฒนาท้องถิ่นผ่านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคมในระดับท้องถิ่น และบทบาทของ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีความแข็งแกร่งในด้านวิชาการ และมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 ด้วยบทบาทที่ส าคัญยิ่งดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเพ่ือให้
เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงานตามบทบาทดังกล่าวข้างต้น ดังปรากฏในภาพรวมของ 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กลไกควบคุมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1.1  ภาพรวมของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่มา :  วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล, 2555ก : 3  
 
 จากภาพที่ 1.1  แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญของ 
การบริหารที่มีปัจจัยเอื้ออ านวยที่สมบูรณ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานภายใต้บทบาทของการเป็น 
“มหาวิทยาลัย” “ราชภัฏ” “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ได้อย่างครบถ้วน โดยมีกลไกที่ส าคัญยิ่งคือ 
การปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์กันของบุคลากรสายสอน และสายสนับสนุน 
 ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงบุคลากรสายสอน อันได้แก่ คณาจารย์ทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นกลไกลส าคัญ  
ในการบริการจัดการศึกษาดังได้กล่าวแล้วข้างต้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีความแข็งแกร่งทั้งในเชิงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
 การส่งเสริมให้คณาจารย์จัดท าผลงานวิชาการซึ่งเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่จัดท าขึ้นจาก
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ จึงนับว่าเป็นวิธีการที่
เอ้ือต่อการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ และการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยรวม
ด้วย 
 จากค าถามที่ว่า “การท าผลงานวิชาการเพื่อใคร และมีประโยชน์อย่างไร” ค าตอบคือ 
 1. อาจารย์ในฐานะบุคลากร “สายวิชาการ (สอน)” ย่อมต้องมีหน้าที่ โดยตรง 
ในการพัฒนาให้ตนเป็น “ผู้รู้” เพ่ือให้พร้อม “ถ่ายทอด” สู่นิสิตนักศึกษา ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ
นับเป็นช่องทางของการพัฒนาดังกล่าว 
 2. อาจารย์ในฐานะ “สมาชิกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)” 
ย่อมต้องมีหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยในบทบาทของ 
ผศ. รศ. และ ศ. 

บทบาทของ “มหาวิทยาลยั” 
“ราชภัฏ” “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

ฝ่ายบริหาร 

มบส. 

สายสอน สายสนบัสนุน 

ปัจจัย 

เอ้ืออ านวย 
ปัจจัย 

เอื้ออ านวย 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 3. อาจารย์ในฐานะ “นักวิชาการ ผู้รักความก้าวหน้าและเรียนรู้” ย่อมต้องมีความมุ่งมั่น
ที่จะให้หาความรู้อยู่เสมอและต่อเนื่อง 
 
 ด้วยสาระส าคัญที่กล่าวแล้วข้างต้นจึงเป็นความจ าเป็นและมีคุณค่าอย่างยิ่งที่คณาจารย์
ควรมุ่งมั่นในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการท าผลงานวิชาการ 
 
 จากค าถามที่ว่า “มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการท าผลงานวิชาการ” นั้น            
ในล าดับแรกจะขอแนะน าให้ผู้จัดท าผลงานรู้จักกับประกาศและข้อบังคับส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 
 2.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 
 3.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 
 4.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 
 5.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 
 6.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 
 7.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ       
พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีสาระต่างๆ 
สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550  
 ส าหรับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับต่างๆ นั้นเมื่อพิจารณาจากสาระส าคัญที่ปรากฏในประกาศ 
ก.พ.อ. เหล่านั้น พบว่า เป็นการขยายความ การปรับเปลี่ยนสาระส าคัญจากประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2     
พ.ศ. 2550 เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น ส่วนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554  ก็มีสาระส าคัญสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับประกาศ 
ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นกัน ในที่นี้ผู้เขียนขอน าเสนอสาระส าคัญโดยสรุปของประกาศ ก.พ.อ. และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่กล่าวข้างต้น ประกอบด้วยประเด็นหลักๆ 4 ประการ ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.1 ประเด็นหลักของหลักเกณฑ์ส าคัญ 4 ประเด็นในการจัดท าผลงานวิชาการ 
 

 1  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง พิจารณาจาก 
1.1  การด ารงต าแหน่ง อาจารย์/ผศ./รศ. 
1.2  การปฏิบัติหน้าที่ในข้อ 1.1 (โดยมีเงื่อนไข 

พิ จ า รณาควบคู่ กั บ ระดั บ การส า เ ร็ จ
การศึกษา ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก) 

 2  ผลการสอน 
 

พิจารณาจาก 
2.1  มีชั่วโมงสอน (ระดับอุดมศึกษา) และ 

มีความช านาญในการสอน 
2.2 เอกสารประกอบการสอน (กรณีขอ ผศ.) 

เอกสารค าสอน (กรณีขอ รศ.) 
(ส่วนการขอ ศ. ไม่ได้ระบุเอกสารเหล่านี้) 

 3  ผลงานทางวิชาการ 
 

พิจารณาจากผลงานประเภทต่างๆ ดังนี้ 
งานวิจัย, ผลงานลักษณะอ่ืน, ต ารา, หนังสือ,

บทความทางวิชาการ, ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 โดยระบุว่า ต าแหน่งระดับใดต้องจัดท าผลงาน

ประเภทใดบ้าง เช่น ผศ. ส่งเพียง 1 ประเภท 
 4  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
พิจารณาจากการปฏิบัติในการท าผลงาน  

4.1  ซื่อสัตย์ทางวิชาการ  
4.2  ให้เกียรติและอ้างอิง 
4.3  ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล/สิทธิมนุษยชน 
4.4  ได้มาจากการศึกษาตามหลักวิชา/ไม่อคติ 

ที่มา :  วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล, 2556ก : 3 ; 2556ข : 4 
 

 จากตารางที่ 1.1 มีประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ในการจัดท าผลงานวิชาการ 
ใน 4 ประเด็น คือ 
 1.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เป็นการระบุสาระเกี่ยวกับระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) ศาสตราจารย์ (ศ.) และระยะเวลา              
ในการปฏิบัติการสอนนับจนถึงเวลาช่วงเวลาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้จะพิจารณาควบคู่
ไปกับวุฒิการศึกษาด้วย เช่น 
 -  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ (ผศ.) ต้องปฏิบัติการสอนในต าแหน่ง
อาจารย์มาแล้วดังนี้ 
 กรณีจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  ต้องปฏิบัติการสอนแล้ว 8 ปี 
 กรณีจบการศึกษาระดับ ปริญญาโท  ต้องปฏิบัติการสอนแล้ว 5 ปี 
 กรณีจบการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ต้องปฏิบัติการสอนแล้ว 3 ปี 
 2.  ผลการสอน เป็นการระบุสาระเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในระดับอุดมศึกษา และระดับ
ความสามารถในการสอน โดยประเมินจาก 2 ส่วนคือ 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 2.1 การมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
และมีระดับความสามารถในการสอนตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ก าหนด เช่น 
   ● ขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. ต้องมีความสามารถระดับ “ช านาญในการสอน” 
   ● ขอก าหนดต าแหน่ง รศ. ต้องมีความสามารถระดับ “ช านาญพิเศษในการสอน” 

  ● ขอก าหนดต าแหน่ง ศ. ต้องมีความสามารถระดับ “เชี่ยวชาญในการสอน” 
  2.2 การเสนอเอกสารประกอบการสอน (ระดับ ผศ.) และเอกสารค าสอน (ระดับ รศ.)
ซึ่งนับเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการสอน เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งได้จัดท าขึ้นตามภาระงานสอนท่ีขอรับการประเมินความสามารถในการสอน 
   อนึ่ง การเสนอก าหนดต าแหน่งระดับศาสตราจารย์ ไม่ได้ระบุการน าเสนอ
เอกสารค าสอนไว้ 
 3.  ผลงานทางวิชาการ เป็นการระบุสาระเกี่ยวกับ “ผลงานวิชาการ” ประเภทต่างๆ ที่
ผู้จัดท าผลงาน ต้องน าเสนอ เช่น 
   ● ระดับ ผศ. ต้องจัดท าและน าเสนอผลงานประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ 
งานวิจัย ผลงานลักษณะอ่ืน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งการจัดท า
ผลงานวิชาการในระดับ ผศ. ให้เลือกเพียง 1 ประเภทเท่านั้น อย่างไรก็ตามประเภทที่จัดท านั้นสามารถ
จัดท าและเสนอขอรับการประเมินได้มากกว่า 1 ชิ้นงาน 
 4.  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นการระบุสาระเกี่ยวกับ “จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ” ที่ผู้จัดท าผลงานต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
   ● ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
   ● ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ 
   ● ต้องไม่ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 
   ● ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชา ไม่มีอคติ 
   ● ต้องน าผลงานไปใช้ในทางชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 เมื่อผู้จัดท าได้เห็นถึงหลักเกณฑ์ส าคัญของการจัดท าผลงานวิชาการดังกล่าวแล้วข้างต้น  
ในล าดับต่อไปนี้จะได้น าเสนอสรุปสาระการจัดท าผลงานวิชาการในทุกระดับเพ่ือให้ผู้จัดท าได้เห็นภาพรวม
ของการจัดท าผลงานวิชาการ ดังแสดงในภาพที ่1.2 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 จากภาพที่ 1.2 เป็นการเสนอภาพรวมของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานวิชาการในระดับ 
ผศ., รศ. และ ศ. ซึ่งจะเป็นการขยายรายละเอียดจากที่ได้น าเสนอไปแล้วว่าหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ 
ในการพิจารณาผลงานวิชาการประกอบด้วยหลักเกณฑ์ส าคัญ 4 ประการ คือ (1) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(2) ผลการสอน (3) ผลงานวิชาการ (4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ทั้ง 4 
ประการนั้น มีทางเลือกให้ผู้จัดท าผลงานวิชาการเพ่ือเข้ารับการประเมิน 2 วิธีการ คือ (1) วิธีการปกติ และ 
(2) วิธีการพิเศษ โดยมีรายละเอียดส าหรับการท าความเข้าใจ ดังนี้ 
 1. วิธีการปกติ เป็นรูปแบบของการด าเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประการ     
ที่ก าหนดไว้ จ าแนกตามระดับต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
  1.1  ระดับ ผศ. มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1.1  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง จ าแนกตามวุฒิและจ านวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่
ต าแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้จัดท าผลงาน 
  วุฒิปริญญาตรี   ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติการสอนในต าแหน่ง
ไม่น้อยกว่า 9 ปี 
  วุฒิปริญญาโท   ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติการสอนในต าแหน่ง
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  วุฒิปริญญาเอก  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติการสอนในต าแหน่ง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี   
  กรณีผู้จัดท าผลงานเคยด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ แต่ได้เคยรับการแต่งตั้งเป็น
อาจารย์พิเศษ ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้      
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต/ทวิภาค โดยในปัจจุบันนี้ผู้จัดท าผลงานได้โอนหรือย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง “อาจารย์ประจ า” ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถน าระยะเวลาระหว่างการเป็นอาจารย์พิเศษ     
ในภาคการศึกษาที่สอนนั้นๆ  มาค านวณเป็นเวลาในการปฏิบัติการสอนได้ โดยให้ค านวณเวลาในการสอน
พิเศษได้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ปฏิบัติการสอน  
  กรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น ให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่    
ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น และเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิ
เพ่ิมข้ึนรวมกันได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   1.1.2  ผลการสอน ประกอบด้วย  
    (1)  มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
    (2)  ผลการสอนอยู่ในระดับ “ช านาญในการสอน” 
    (3)  เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี” และเคยใช้สอนมาแล้ว 
   1.1.3  ผลงานวิชาการ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องเสนอผลงาน
วิชาการประเภทใดประเภทหนึ่ง ต่อไปนี้ 
    (1)  งานวิจัย หรือ 
    (2)  ผลงานวิชาการลักษณะอ่ืนๆ หรือ 
    (3)  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ 
    (4)  ต ารา หรือหนังสือ หรือ  
    (5)  บทความทางวิชาการ 
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   ทั้งนี้ ผลงานวิชาการประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าว ต้องมีคุณภาพในระดับ 
“ดี” และได้เผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว ตามหลักเกณฑ์ของผลงานวิชาการประเภทนั้นๆ 
   1.1.4  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่ง      
ทางวิชาการ จะต้องยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างเคร่งครัดและผู้ประเมินผลงาน
ทางวิชาการจะให้ความให้ใส่ใจกับหลักเกณฑ์ในข้อนี้เป็นอย่างมากส าหรับรายละเอียดของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  
  1.2  ระดับ รศ. มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.2.1  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ก าหนดว่าต้องด ารงต าแหน่ง ผศ. และ ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง ผศ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
   1.2.2  ผลการสอน ประกอบด้วย  
    (1)  มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
    (2)  มีผลการสอนอยู่ในระดับ “ช านาญพิเศษในการสอน” 
 (3)  เอกสารค าสอนมีคุณภาพ “ดี” และเคยใช้สอนมาแล้ว ในกรณีที่   
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมิได้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งแต่ท าการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอน
ร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารค าสอนในทุกหัวที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน โดยเอกสารค าสอน  
ทุกหัวข้อนั้นๆ ต้องมีคุณภาพ “ดี” และเคยใช้สอนมาแล้ว 
 1.2.3  ผลงานวิชาการ ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องเสนอผลงาน
วิชาการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผลงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการรับใช้ทางสังคม หรือ ผลงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีคุณภาพในระดับ “ดี” และได้เผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว 

และ 
 (2) ต ารา หรือ หนังสือ ที่มีคุณภาพในระดับ “ ดี ”และได้เผยแพร่ตาม
เกณฑ์แล้ว 
  อนึ่ง ผลงานวิชาการในข้อ 1.2.3 (1) และ (2) ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่ เคยใช้ส าหรับ         
การพิจารณาแต่งตั้งเป็น ผศ. มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น หลังจากได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ผศ. ด้วย 
 1.2.4  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่ง      
ทางวิชาการจะต้องยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างเคร่งครัดและผู้ประเมินผลงานทาง
วิชาการ จะให้ความใส่ใจกับหลักเกณฑ์ในข้อนี้เป็นอย่างมากส าหรับรายละเอียดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
 1.3  ระดับ ศ. มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.3.1  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ก าหนดว่าจะต้องด ารงต าแหน่ง รศ. และ 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง รศ.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 1.3.2  ผลการสอน ประกอบด้วย 
  (1)  มีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 (2)  มีผลการสอนอยู่ในระดับ “ เชี่ยวชาญในการสอน ” 
 1.3.3  ผลงานวิชาการ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอาจเสนอผลงานทาง
วิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ 1  ประกอบด้วยผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 (1)  ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว 

และ 
 (2)  ต าราหรือหนังสือ ที่มีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว 
 ส าหรับวิธีที่ 1 นี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ จ านวน 3-5 คน โดยการประเมินผลให้ถือเสียงข้างมาก  
 วิธีที่ 2  ประกอบด้วยผลงานทางวิชาการประเภทใด ประเภทหนึ่ง
ต่อไปนี้ ผลงานวิจัย  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือต ารา หรือ
หนังสือ ที่มีคุณภาพในระดับ “ดีเด่น” และได้เผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว  
 ส าหรับวิธีที่ 2 นี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ จ านวน 5 คน โดยการประเมินผลให้ถือเสียงข้างมาก (ไม่น้อยกว่า 4 ใน  
5 เสียง) 
 2.  วิธีพิเศษ เป็นรูปแบบของการด าเนินการในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่สถาบันอุดมศึกษาอาจด าเนินการเพ่ือเสนอขอแต่งตั้ง ผศ./รศ./ศ. ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เช่น การเสนอแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง รศ. โดยผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่ง ผศ. มาก่อน หรือการเสนอขอแต่งตั้ง ผศ. ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาให้ด ารงต าแหน่ง รศ. หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับ
ที่สูงขึ้นในสาขาวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาทีเ่ชี่ยวชาญเดิม โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. และ รศ. โดยวิธีพิเศษ ให้เสนอผลงานและ
ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับวิธีปกติ แต่ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานจ านวน 5 คน ท าหน้าที่
พิจาณาผลงานทางวิชาการ โดยการประเมินผลให้ถือเสียงข้างมาก (ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง) ทั้งนี้ผลงาน
วิชาการต้องมีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” 
 2.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศ. โดยวิธีพิเศษ ให้เสนอผลงานได้เฉพาะวิธีที่ 1 
เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศ. โดยวิธีปกติ แต่ให้แต่งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานจ านวน 5 คน ท าหน้าที่พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการประเมินผลให้ถือเสียงข้างมาก (ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง) ทั้งนี้ผลงาน
วิชาการต้องมีคุณภาพในระดับ “ดีเด่น” 
 
 
 
 
 



10 
 

คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 คณะกรรมการที่เป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เป็นใครบ้าง  
และท าหน้าที่อะไร 
  
 จากสาระที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 ระบุให้มีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น  
ชุดหนึ่งเรียกชื่อว่า “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” ซึ่งมักเรียกชื่อย่อๆ ว่า “ศ. 10 ท่าน”
เพ่ือด าเนินการให้แก่บุคคลที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังสาระสรุปในภาพที ่1.3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่มา : วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล, 2556ข : 9 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบคุคลภายนอกตามบัญชี 
รายชื่อของ ก.พ.อ. จ านวน 5 - 10 คน 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน 

ฝ่ายเลขานุการ 
-  รองอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
-  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
-  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 พิจารณาผลการสอน เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน 
 
 พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Readers) ในบัญชีรายช่ือ
ของ ก.พ.อ. เพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 

 

 พิจารณาผลการประเมินของ Readers  
 
 อ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับ  
มหาวิทยาลัย 

 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
  
 ประสานอนุกรรมการที่ท าหน้าท่ีการประเมินการสอน และ
เอกสารการสอนประกอบการสอน/ค าสอน    

 ประสานจัดส่งผลงานให้ Readers พิจารณาประเมินผลงาน 
 
 จัดประชุม Readers 
 
 

 อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
มอบหมาย 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 จากภาพที่ 1.3 เป็นการน าเสนอบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
 1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
 2)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่คัดสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กพอ. ก าหนดโดยให้ครอบคลุมสาขาที่ มีการจัดการเรียนการสอน           
ในมหาวิทยาลัย จ านวน 5 – 10 คน 
 3)  รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ 
 4)  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดนี้มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และอาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้อีก 
 ส าหรับอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีดังนี้ 
 1)  พิจารณาผลการสอน เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน 
 2)  พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นอกสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
Readers ตามบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 3)  พิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Readers) และสรุปผลการประเมิน และให้
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ เกี่ยวกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 ในส่วนของฝ่ายเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วย (1) รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  
(2) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล (3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 
 1)  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือด าเนินการพิจารณา
ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 2)  ประสานอนุกรรมการประเมินการสอน เพ่ือประเมินระดับความสามารถในการสอน 
และระดับคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน หรือค าสอน ตามแต่กรณี 
 3)  ประสานจัดส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งให้แก่ “ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงาน (Readers)” พิจารณาประเมินผล 
 4)  จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน (Readers) 
 5)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่เก่ียวกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 วิธีการแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
 
  จากสาระที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ต่างๆในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ือให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ส าคัญๆที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ในล าดับต่อไปได้น าเสนอ
วิธีการในการแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ. ดังรายละเอียดในภาพที่ 1.4 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที ่1.4 วิธีการแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ. 
ที่มา :  วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล, 2555ข : 12 ; 2556ค : 8 

 
 จากภาพที ่1.4 เป็นการน าเสนอวิธีการในการแต่งตั้ง ผศ., รศ. และ ศ. โดยเรียงล าดับขั้นตอน
ในการด าเนินงานทั้งในส่วนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการต่างๆ     
ที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับต่างๆ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ        
ในระดับ ผศ., รศ. และ ศ. ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเมื่อจัดท าผลงานทางวิชาการเรียบร้อยแล้วให้
น าเสนอ “แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)” ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่
ประกอบด้วยประเด็นข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1  แบบประวัติส่วนตัว และผลงานทางวิชาการ ส่วนนี้ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้กรอกรายละเอียด 

4 
ประเมินการสอน 

 

1 
ส่งคณะ 

 

2 
กองบริหารงานบุคคล 

3 
กองบริหารงานบุคคลประสาน

ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งฯ และเลขานุการฯ 

เพื่อตั้งผู้ประเมิน 

5 

กองบริหารงานบุคคล
(นับเป็นวันส่งผลงาน) 

6 

ประชุม ศ. 
(ก าหนดผู้อ่าน) 

7 
ประชุมผู้อ่าน 

(ผ่านไมม่ีแก้ไข) 

7.1 

ผู้อ่าน (ใหแ้ก้ไข) 
(ถ้ามี) 

7.2 

ปรับแก ้

(ถ้ามี) 

7.3 

ส่งกองบริหารงานบุคคล 

7.4 

ส่งผู้อ่านตรวจสอบ
(ถ้ามีการแก้ไข) 

7.5 

ประชุมผู้อ่าน 

8 

ประชุม ศ. (พิจารณาผล) 
9 

ผ่านที่ประชุม          
สภาวิชาการ (เพี่อทราบ) 

 

10 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติ 

11 

มหาวิทยาลยั 

 แต่งตั้ง 

 แจ้ง สกอ. 
 

 



13 
 

คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ส่วนที่ 2  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา ส่วนนี้ผู้บังคับบัญชาระดับ
ต่างๆ เป็นผู้ประเมิน 
 ส่วนที่ 3  แบบประเมินผลงานสอน ส่วนนี้อนุกรรมการประเมินผลการสอน  
เป็นผู้ประเมิน 
 ส่วนที่ 4  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ส่วนนี้คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ประเมิน 
 “แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)” นี้นับเป็นเอกสาร
ส าคัญฉบับหนึ่ง ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายต้องให้รายละเอียดลงไปในแบบค าขอรับการพิจารณาฯฉบับนี้ 
และในที่สุดหากผู้ขอก าหนดต าแหน่งผ่านการประเมินและได้รับการแต่งตั้งแล้ว เอกสารค าขอรับ          
การพิจารณาฯ นี้จะถูกส าเนาส่งไปยัง สกอ. เพื่อขออนุมัติทะเบียนก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
 ส าหรับในขั้นต้นนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการกรอกข้อมูลเฉพาะ       
ในส่วนที่ 1 เท่านั้น แล้วแนบส่งพร้อมกับเอกสารประกอบการสอน (กรณีขอก าหนดต าแหน่ง ผศ.) หรือ
เอกสารค าสอน (กรณีขอก าหนดต าแหน่ง รศ.) และผลงานวิชาการอ่ืนๆ โดยผ่านความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า และคณบดีหรือเทียบเท่า ส่งไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะมอบให้กองบริหารงานบุคคล(กบบ.) เป็นผู้ดูแล 
 ขั้นที่ 2  กองบริหารงานบุคคล โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ (ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ ณ กองบริหารงานบุคคล) จะพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบ 
ค าขอรับการพิจารณา และรูปแบบผลงานทางวิชาการ 
 ขั้นที่ 3  กองบริหารงานบุคคล โดยฝ่ายเลขาคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ประสานประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอน” ท าหน้าที่ประเมินการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน (กรณีขอก าหนดต าแหน่ง ผศ.) 
หรือเอกสารค าสอน (กรณีขอก าหนดต าแหน่ง รศ.) ส าหรับกรณีขอก าหนดต าแหน่ง ศ. คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนจะประเมินเฉพาะการสอนเท่านั้น เพราะในระดับ ศ. มิได้ระบุการประเมินเอกสารใดๆ 
ในการประเมินผลการสอน 
 ขั้นที่ 4  “คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน” ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ แล้วส่งผลการประเมินให้แก่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการโดยส่งผ่านทาง กบบ. 
 หากกรณีคณะอนุกรรมการประเมินการสอน มีมติให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ปรับปรุง แก้ไข 
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน ก็ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งด าเนินการแล้วจัดส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ ประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีผลการประเมินแล้ว คณะอนุกรรมการฯ จัดส่งผลดังกล่าว 
(ผลการประเมินการสอนและผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารค าสอน) ให้แก่ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยส่งผ่าน กบบ. 
 ขั้นที่ 5  กองบริหารงานบุคคล โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการสรุปผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน แล้วบันทึกเป็น    
วันเดือนปี ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจัดส่งผลงานทางวิชาการ และหากผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการทั้งหมด ผ่านเกณฑ์และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจะใช้วันเดือนปี ที่บันทึกไว้ใน
ขั้นที่ 5 เป็น วันเดือนปี ที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) และได้รับการประเมิน 
ให้ผ่านเกณฑ์จะนับ วันเดือนปี ที่จัดส่งผลงานทางวิชาการที่แก้ไขแล้วถึง กบบ. เป็น วันเดือนปี ที่แต่งตั้งให้  
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ขั้นที่  6  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ศ. 10 ท่าน) เพ่ือก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
จากบัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ. เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ.  
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากนั้นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการประสานทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งลงนามค าสั่ง
แต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ จะประกอบด้วย 
 1. กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 ท่าน ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานวิชาการ 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ(Readers) จากบัญชีรายชื่อของ 
ก.พ.อ. จ านวน 3 - 5 ท่าน ตามแต่กรณ ี
 ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการแล้ว ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งผลงานวิชาการพร้อมแนบค าสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการประเมินผล 
ภายหลังการประเมินผลแล้วผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินกลับมายัง กบบ. โดยฝ่ายเลขานุการฯ รับเ รื่อง
ประมวลไว้เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่อไป 
 ขั้นที่ 7  การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ประเมินผลงานเพ่ือร่วมกัน
พิจารณาผลการประเมิน โดยพิจารณาจากเสียงข้างมาก ส าหรับการประมวลผลการประเมินจะมี 3 ลักษณะ 
คือ 
 ลักษณะที่ 1  ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ (ผ่าน) ในกรณีนี้จะ
น าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 
 ลักษณะที่ 2  ให้มีการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีนี้ฝ่ายเลขานุการจะประมวลรายการ
ให้ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งด าเนินการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จให้น าส่งผลงาน
วิชาการที่แก้ไขนั้นไปยัง กบบ. เพ่ือจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตรวจสอบการแก้ไข แล้วส่งผลการประเมิน
กลับมาให้กับ กบบ. เพื่อด าเนินการต่อไป 
 ลักษณะที่ 3  ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ไม่ผ่าน) 
 ขั้นที่ 8  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ศ. 10 ท่าน) เพ่ือพิจารณา
ผลการประเมินผลงานวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอาจเกิดในลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ 
 ลักษณะที่ 1  ผลงานวิชาการมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
 ลักษณะที่ 2  ผลงานวิชาการมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
 ทั้งนี้ ผลการสรุปจากการพิจารณาผลงานวิชาการของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวจะสรุปน าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ขั้นที่ 9  การเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ         
(ศ. 10 ท่าน) ในขั้นที่ 8 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ขั้นที่ 10 การเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ        
(ศ. 10 ท่าน) ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งในกรณีที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือมีคุณภาพไม่เป็นไปเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. 
 ขั้นที่ 11  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ได้รับการประเมินผลงานวิชาการว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. (ประเมินผลให้ผ่าน) และได้รับ
การอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยแล้วในระดับ ผศ. และ รศ. อธิการบดีเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งแล้ว 
แจ้ง สกอ. เพื่อขออนุมัติทะเบียนก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ส าหรับการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์นั้น เมื่อผ่านสภาวิชาการเพ่ือทราบ
แล้ว และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้ เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 
 
 

 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ในสาขาวิชาอะไรบ้าง 
 

 สิ่งส าคัญประการแรกของการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ คือ การตัดสินใจว่าจะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาใด ถึงแม้ว่าคณาจารย์ที่จัดท า
ผลงานวิชาการล้วนแต่มีสาขาวิชาเฉพาะทางเมื่อส าเร็จการศึกษามาแล้วก็ตาม ในบางครั้งเมื่อได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในระดับอุดมศึกษาอาจแยกย่อยลงในรายวิชาต่างๆ ซึ่งบางครั้งส่งผลให้
คณาจารย์จ านวนมากขาดความมั่นใจในการเลือกสาขาวิชาที่จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น
เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีกรอบสาขาวิชาที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
การจัดท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรายชื่อสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้คณาจารย์พิจารณาเลือก
เป็นสาขาวิชาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยรายชื่อสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวมีฐานคิดมาจากการ
จัดกลุ่มรายชื่อเป็นกลุ่มหลักๆ 7 กลุ่มตามแนวคิดของ ISCED(International Standard Classification) 
แล้วน ามาปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ รายชื่อ
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่  
7 สิงหาคม 2557 และการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่ 21 สิงหาคม 
2557 แล้ว นอกจากนี้ ยังได้แจกแจงให้เห็นว่าสาขาวิชาใดอยู่ภายใต้คณะวิชาใดด้วย ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1.2 รายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

1. กลุ่มสาขาวิชา 1. การศึกษา        
ครุศาสตร์และการศึกษา 2. หลักสูตรและการสอน        
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

  3. การบริหารการศึกษา        
  4. พ้ืนฐานการศึกษา        
  5. นิเทศการศึกษา        
  6. พัฒนศึกษา       
  7. จิตวิทยาและการแนะแนว        
  8. จิตวิทยาการศึกษา        
  9. เทคโนโลยีทางการศึกษา        
  10. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา        
  11. คอมพิวเตอร์ศึกษา        
  12. การประเมินผลและวิจัย

ทางการศึกษา        
  13. การศึกษาปฐมวัย        
  14. การศึกษา(คณิตศาสตร์)        
  15. คณิตศาสตร์ศึกษา        
  16. การสอนสังคมศึกษา        
  17. การสอนภาษาอังกฤษ 

 
    

  18. การสอนภาษาไทย       
  19. ศิลปศึกษา       
  20. ดนตรีศึกษา       
  21. นาฏยศิลป์ศึกษา        
 22. พลศึกษา     
2. กลุ่มสาขาวิชา 1. โบราณคดี       
มนุษยศาสตร์ ภาษา  2. ภาษาและวรรณคดี       
ปรัชญา และศาสนา 3. ภาษาศาสตร์       
  4. ปรัชญา       
  5. วิชาส าหรับล่ามและนักแปล       
  6. ศาสนาและเทววิทยา       
  7. ภาษาอังกฤษ       
  8. ภาษาญี่ปุ่น       
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

  9. ภาษาไทย       

  
10. ภาษาและวัฒนธรรม

เอเชียตะวันออก       

  
11. ภาษาไทยส าหรับ 

ชาวต่างประเทศ       
  12. ภาษาจีน       
  13. ปรัชญาและศาสนา       
  14. อารยธรรม       
3. กลุ่มสาขาวิชา 1. การละคร       
วิจิตรศิลป์ และ 2. นาฏศาสตร์       
 ประยุกต์ศิลป์ 3. นาฏยศิลป์       
  4. นาฏยศิลป์ตะวันตก       
  5. นาฏยศิลป์ร่วมสมัย       
  6. การก ากับการแสดง       

  
7. การแสดงและ 

การก ากับการแสดง       
  8. ดนตรี       
  9. ดุริยางคศาสตร์       
  10. ดุริยางคศิลป์       
  11. ดนตรีไทย       
  12. ดนตรีตะวันตก       
  13. จิตรกรรม       
  14. วิจิตรศิลป์       
  15. ประติมากรรม       
  16. ช่างฝีมือ       
  17. ประยุกต์ศิลป์       
  18. ประวัติและปรัชญาศิลปะ       
  19. การออกแบบภายใน       

  
20. การถ่ายรูปและ 

การถ่ายภาพยนตร์      
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

4. กลุ่มสาขาวิชา 1. กฎหมายทั่วไป        
นิติศาสตร ์ 2. ธรรมศาสตร์        
  3. นิติศาสตร์        
5. กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 

 
  

       
    5.1 สังคมและ 1. มานุษยวิทยา        
พฤติกรรมศาสตร์ 2. ประชากรศาสตร์        
  3. เศรษฐศาสตร์   


   

  4. ประวัติศาสตร์       
  5. ภูมิศาสตร์        
  6. รัฐศาสตร์        

  
7. สังคมและ 

พฤติกรรมศาสตร์        
  8. สังคมวิทยา        

  
9. การศึกษาและ

วัฒนธรรมภูมิภาค        
  10. สังคมศาสตร์ 

เพ่ือการพัฒนา        
  11. ธุรกิจอิสลามศึกษา        
  12. สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือการพัฒนา        
  13. ภูมิสารสนเทศ      

  14. วัฒนธรรมศาสตร์        
  15. การพัฒนาสังคม        
  16. อาเซียนศึกษา        
  17. สวัสดิการสังคม        
    5.2 การบริหาร 1. การบัญชี        
พาณิชยการและธุรกิจ 2. การบริหารธุรกิจและ 

การพาณิชย์        
  3. การจัดการการเงิน        
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

  4. รัฐประศาสนศาสตร์        
  5. การบริหารธุรกิจ        
  6. วิชาเลขานุการ        
  7. บัญชี        
  8. บริหารธุรกิจ        

  
9. การบริหารทรัพยากร

มนุษย์        
  10. การเงิน        

  
11. การบริหารธุรกิจและ

การจัดการ        
  12. การจัดการ        
  13. การตลาด        
  14. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        
    5.3 การสื่อสารมวลชน 1. ศิลปการสื่อสาร        
และการเอกสาร 2. วารสารศาสตร์       
  3. บรรณารักษศาสตร์        

  
4. การจัดท ารายการโทรทัศน์

และวิทยุกระจายเสียง        
  5. การประชาสัมพันธ์        
  6. บรรณรักษ์และสารนิเทศ        
  7. นิเทศศาสตร์        

  
8. วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์        
  9. สารสนเทศศาสตร์       

  
10. สารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์        
  11. การจัดการสารสนเทศ      

  12. การสื่อสารการตลาด        
  13. การสื่อสารการแสดง        
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

    5.4 คหกรรมศาสตร์ 1. การวิจัยผู้บริโภคอาหาร
และโภชนาการ       

  2. อาหารและโภชนาการ       

  3. คหกรรมศิลป์       

  4. คหกรรมศาสตร์       

  5. ธุรกิจอาหาร       

  6. ศิลปะการเรือน       

  7. ศิลปะประดิษฐ์       

    5.5 ธุรกิจบริการ 1. ธุรกิจบริการ      

  2. ธุรกิจการท่องเที่ยว        
  3. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ        
  4. การขายปลีก        
6. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  

  
        

    6.1 วิทยาศาสตร์ 1. ดาราศาสตร์       

ธรรมชาติ 2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ       

  3. เคมี      

  4. เคมีอุตสาหกรรม      

  5. เคมีสิ่งแวดล้อม      

  6. เคมีอินทรีย์      

  7. เคมีวิเคราะห์      

  8. ฟิสิกส์      

  9. ฟิสิกส์ประยุกต์      

  10. ชีววิทยา      

  11. ชีวเคมี       

  12. จุลชีววิทยา       

  13. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม       

  14. เทคโนโลยีชีวภาพ       

  15. อณูชีววิทยา       

  16. พฤกษศาสตร์       
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

  17. พันธุศาสตร์       

  18. วิทยาศาสตร์ทั่วไป      

  19. ธรณีวิทยา       

  20. อุตุนิยมวิทยา       

  21. สมุทรศาสตร์       

  22. ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์      

    6.2 คณิตศาสตร์และ 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์       

วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร ์ 2. สถิติ       

  3. สถิติศาสตร์       

  4. คณิตศาสตร์      

  5. คอมพิวเตอร์      

  6. มัลติมีเดีย       

  7. เทคโนโลยีสารสนเทศ      

  
8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์       

  9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       

7. กลุ่มสาขาวิชา
แพทยศาสตร์และ 

1. อนามัยและ 
สาธารณสุขศาสตร์       

วิชาเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 2. เทคโนโลยีการแพทย์       

  3. เทคนิครังสีการแพทย์       

  4. การพยาบาล       

  5. เภสัชศาสตร์       

  6. กายภาพและ
กิจกรรมบ าบัด       

  7. วิทยาศาสตร์สุขภาพ       

  8. เทคนิคการแพทย์       

  9. อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย       

  10. สาธารณสุขศาสตร์       

  11. การแพทย์แผนไทย       
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

8. กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  

  
        

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
  

        
    8.1 วิศวกรรมศาสตร์ 1. วิศวกรรมป่าไม้และ

เกษตร       

  
2. วิศวกรรมเคมีและ

เทคนิควัสดุ       

  3. วิศวกรรมโยธา       

  4. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์       

  5. วิศวกรรมไฟฟ้า       

  6. วิศวกรรมอุตสาหการ       

  7. วิศวกรรมเครื่องกล       

  8. วิศวกรรมโลหการ       

  9. วิศวกรรมส ารวจ       

  10. วิศวกรรมความปลอดภัย       

  11. วิศวกรรมการผลิต       

  12. วิศวกรรมเครื่องมือและ
แม่พิมพ์       

  13. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์       

    8.2 สถาปัตยกรรม 1. สถาปัตยกรรม       

ศาสตร์  2. ภูมิสถาปัตยกรรม       

  3. การผังเมือง       

    8.3 เทคโนโลยี 1. เทคโนโลยีศิลปการพิมพ์       

อุตสาหกรรม  2. เทคนิคห้องปฏิบัติการ       

  3. เทคโนโลยีเครื่องกล       

  4. เทคโนโลยีโลหะการ       

  5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

  
6. เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม       

  7. เทคโนโลยีโลจิสติกส ์      

  
8. การจัดการนวัตกรรม

และเทคโนโลยี       

  
9. เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์       

  10. เทคโนโลยีการผลิต       

  11. เทคโนโลยีเซรามิค       

 12. เทคโนโลยีการก่อสร้าง       

 
13. การบริหารจัดการ 

โลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน   

 

  14. การเป็นผู้ประกอบการ    

9. กลุ่มสาขาวิชา 1. เศรษฐศาสตร์เกษตร       

เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ 2. สัตวศาสตร์       

และการประมง 3. พืชศาสตร์       

  4. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร       

  5. เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์       

  6. วนศาสตร์       

  7. เกษตรศาสตร์       

  8. พืชสวน       

  9. วิทยาการน้ าและดิน       

  10. สัตวแพทยศาสตร์       

  11. ปรสิตวิทยา       

  12. เทคโนโลยีการเกษตร       

  13. เทคโนโลยี 
หลังการเก็บเกี่ยว       

  14. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

  15. กีฏวิทยา       

  16. การศึกษาสิ่งแวดล้อม      

 
 จากสาระส าคัญที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้ศึกษาและท าความเข้าใจในบทนี้เชื่อว่า คงสร้าง  
ความตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ
สร้างความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการด าเนินการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง         
ทางวิชาการ และพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติและการเขียนผลงานทาง
วิชาการประเภทต่างๆ ที่จะต้องจัดท าที่ได้น าเสนอไว้ในบทต่อๆ ไปของคู่มือฉบับนี้ 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

จากภาพที ่1.2 เป็นการเสนอภาพรวมของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานวิชาการในระดับ ผศ., รศ. และ 
ศ .  ซึ่ ง จ ะ เ ป็ น ก า ร ข ย า ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด จ า ก ที่ ไ ด้ น า เ ส น อ ไ ป แ ล้ ว ว่ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ส า คั ญ  
ในการพิจารณาผลงานวิชาการประกอบด้วยหลักเกณฑ์ส าคัญ 4 ประการ คือ (1) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(2) ผลการสอน (3) ผลงานวิชาการ (4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ทั้ง 4 
ประการนั้น มีทางเลือกให้ผู้จัดท าผลงานวิชาการเพ่ือเข้ารับการประเมิน 2 วิธีการ คือ (1) วิธีการปกติ และ 
(2) วิธีการพิเศษ โดยมีรายละเอียดส าหรับการท าความเข้าใจ ดังนี้ 
 1. วิธีการปกติ เป็นรูปแบบของการด าเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประการ     
ที่ก าหนดไว้ จ าแนกตามระดับต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
  1.1  ระดับ ผศ. มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1.1  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง จ าแนกตามวุฒิและจ านวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่
ต าแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้จัดท าผลงาน 
  วุฒิปริญญาตรี   ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติการสอนในต าแหน่ง
ไม่น้อยกว่า 9 ปี 
  วุฒิปริญญาโท   ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติการสอนในต าแหน่ง
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  วุฒิปริญญาเอก  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติการสอนในต าแหน่ง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี   
  กรณีผู้จัดท าผลงานเคยด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ แต่ได้เคยรับการแต่งตั้งเป็น
อาจารย์พิเศษ ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้      
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต/ทวิภาค โดยในปัจจุบันนี้ผู้จัดท าผลงานได้โอนหรือย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง “อาจารย์ประจ า” ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถน าระยะเวลาระหว่างการเป็นอาจารย์พิเศษ     
ในภาคการศึกษาที่สอนนั้นๆ  มาค านวณเป็นเวลาในการปฏิบัติการสอนได้ โดยให้ค านวณเวลาในการสอน
พิเศษได้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ปฏิบัติการสอน  
  กรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น ให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่    
ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น และเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิ
เพ่ิมข้ึนรวมกันได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   1.1.2  ผลการสอน ประกอบด้วย  
    (1)  มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
    (2)  ผลการสอนอยู่ในระดับ “ช านาญในการสอน” 
    (3)  เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี” และเคยใช้สอนมาแล้ว 
   1.1.3  ผลงานวิชาการ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องเสนอผลงาน
วิชาการประเภทใดประเภทหนึ่ง ต่อไปนี้ 
    (1)  งานวิจัย หรือ 
    (2)  ผลงานวิชาการลักษณะอ่ืนๆ หรือ 
    (3)  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ 
    (4)  ต ารา หรือหนังสือ หรือ  
    (5)  บทความทางวิชาการ 
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   ทั้งนี้ ผลงานวิชาการประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าว ต้องมีคุณภาพในระดับ 
“ดี” และได้เผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว ตามหลักเกณฑ์ของผลงานวิชาการประเภทนั้นๆ 
   1.1.4  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่ง      
ทางวิชาการ จะต้องยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างเคร่งครัดและผู้ประเมินผลงาน
ทางวิชาการจะให้ความให้ใส่ใจกับหลักเกณฑ์ในข้อนี้เป็นอย่างมากส าหรับรายละเอียดของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  
  1.2  ระดับ รศ. มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.2.1  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ก าหนดว่าต้องด ารงต าแหน่ง ผศ. และ ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง ผศ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
   1.2.2  ผลการสอน ประกอบด้วย  
    (1)  มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
    (2)  มีผลการสอนอยู่ในระดับ “ช านาญพิเศษในการสอน” 
 (3)  เอกสารค าสอนมีคุณภาพ “ดี” และเคยใช้สอนมาแล้ว ในกรณีที่   
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมิได้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งแต่ท าการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอน
ร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารค าสอนในทุกหัวที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน โดยเอกสารค าสอน  
ทุกหัวข้อนั้นๆ ต้องมีคุณภาพ “ดี” และเคยใช้สอนมาแล้ว 
 1.2.3  ผลงานวิชาการ ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องเสนอผลงาน
วิชาการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผลงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการรับใช้ทางสังคม หรือ ผลงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีคุณภาพในระดับ “ดี” และได้เผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว 

และ 
 (2) ต ารา หรือ หนังสือ ที่มีคุณภาพในระดับ “ ดี ”และได้เผยแพร่ตาม
เกณฑ์แล้ว 
  อนึ่ง ผลงานวิชาการในข้อ 1.2.3 (1) และ (2) ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่ เคยใช้ส าหรับ         
การพิจารณาแต่งตั้งเป็น ผศ. มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น หลังจากได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ผศ. ด้วย 
 1.2.4  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่ง      
ทางวิชาการจะต้องยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างเคร่งครัดและผู้ประเมินผลงานทาง
วิชาการ จะให้ความใส่ใจกับหลักเกณฑ์ในข้อนี้เป็นอย่างมากส าหรับรายละเอียดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
 1.3  ระดับ ศ. มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.3.1  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ก าหนดว่าจะต้องด ารงต าแหน่ง รศ. และ 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง รศ.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 1.3.2  ผลการสอน ประกอบด้วย 
  (1)  มีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
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 (2)  มีผลการสอนอยู่ในระดับ “ เชี่ยวชาญในการสอน ” 
 1.3.3  ผลงานวิชาการ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอาจเสนอผลงานทาง
วิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ 1  ประกอบด้วยผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 (1)  ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว 

และ 
 (2)  ต าราหรือหนังสือ ที่มีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว 
 ส าหรับวิธีที่ 1 นี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ จ านวน 3-5 คน โดยการประเมินผลให้ถือเสียงข้างมาก  
 วิธีที่ 2  ประกอบด้วยผลงานทางวิชาการประเภทใด ประเภทหนึ่ง
ต่อไปนี้ ผลงานวิจัย  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือต ารา หรือ
หนังสือ ที่มีคุณภาพในระดับ “ดีเด่น” และได้เผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว  
 ส าหรับวิธีที่ 2 นี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ จ านวน 5 คน โดยการประเมินผลให้ถือเสียงข้างมาก (ไม่น้อยกว่า 4 ใน  
5 เสียง) 
 2.  วิธีพิเศษ เป็นรูปแบบของการด าเนินการในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่สถาบันอุดมศึกษาอาจด าเนินการเพ่ือเสนอขอแต่งตั้ง ผศ./รศ./ศ. ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เช่น การเสนอแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง รศ. โดยผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่ง ผศ. มาก่อน หรือการเสนอขอแต่งตั้ง ผศ. ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาให้ด ารงต าแหน่ง รศ. หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับ
ที่สูงขึ้นในสาขาวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเดิม โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. และ รศ. โดยวิธีพิ เศษ ให้เสนอผลงานและ
ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับวิธีปกติ แต่ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานจ านวน 5 คน ท าหน้าที่
พิจาณาผลงานทางวิชาการ โดยการประเมินผลให้ถือเสียงข้างมาก (ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง) ทั้งนี้ผลงาน
วิชาการต้องมีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” 
 2.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศ. โดยวิธีพิเศษ ให้เสนอผลงานได้เฉพาะวิธีที่ 1 
เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศ. โดยวิธีปกติ แต่ให้แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานจ านวน 5 คน ท าหน้าที่พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการประเมินผลให้ถือเสียงข้างมาก (ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง) ทั้งนี้ผลงาน
วิชาการต้องมีคุณภาพในระดับ “ดีเด่น” 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 คณะกรรมการที่เป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เป็นใครบ้าง  
และท าหน้าที่อะไร 
  
 จากสาระที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 ระบุให้มีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น  
ชุดหนึ่งเรียกชื่อว่า “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” ซึ่งมักเรียกชื่อย่อๆ ว่า “ศ. 10 ท่าน”
เพ่ือด าเนินการให้แก่บุคคลที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังสาระสรุปในภาพที ่1.3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่มา : วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล, 2556ข : 9 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบคุคลภายนอกตามบัญชี 
รายชื่อของ ก.พ.อ. จ านวน 5 - 10 คน 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน 

ฝ่ายเลขานุการ 
-  รองอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
-  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
-  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 พิจารณาผลการสอน เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน 
 
 พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Readers) ในบัญชีรายช่ือ
ของ ก.พ.อ. เพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 

 

 พิจารณาผลการประเมินของ Readers  
 
 อ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับ  
มหาวิทยาลัย 

 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
  
 ประสานอนุกรรมการที่ท าหน้าท่ีการประเมินการสอน และ
เอกสารการสอนประกอบการสอน/ค าสอน    

 ประสานจัดส่งผลงานให้ Readers พิจารณาประเมินผลงาน 
 
 จัดประชุม Readers 
 
 

 อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
มอบหมาย 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 จากภาพที่ 1.3 เป็นการน าเสนอบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
 1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
 2)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่คัดสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กพอ. ก าหนดโดยให้ครอบคลุมสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอน           
ในมหาวิทยาลัย จ านวน 5 – 10 คน 
 3)  รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ 
 4)  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดนี้มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และอาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้อีก 
 ส าหรับอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีดังนี้ 
 1)  พิจารณาผลการสอน เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน 
 2)  พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นอกสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
Readers ตามบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 3)  พิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Readers) และสรุปผลการประเมิน และให้
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ เกี่ยวกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 ในส่วนของฝ่ายเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วย (1) รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  
(2) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล (3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 
 1)  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือด าเนินการพิจารณา
ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 2)  ประสานอนุกรรมการประเมินการสอน เพ่ือประเมินระดับความสามารถในการสอน 
และระดับคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน หรือค าสอน ตามแต่กรณี 
 3)  ประสานจัดส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งให้แก่  “ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงาน (Readers)” พิจารณาประเมินผล 
 4)  จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน (Readers) 
 5)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่เก่ียวกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 วิธีการแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
 
  จากสาระที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ต่างๆในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ือให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ส าคัญๆที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ในล าดับต่อไปได้น าเสนอ
วิธีการในการแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ. ดังรายละเอียดในภาพที่ 1.4 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที ่1.4 วิธีการแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ. 
ที่มา :  วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล, 2555ข : 12 ; 2556ค : 8 

 
 จากภาพที ่1.4 เป็นการน าเสนอวิธีการในการแต่งตั้ง ผศ., รศ. และ ศ. โดยเรียงล าดับขั้นตอน
ในการด าเนินงานทั้งในส่วนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการต่างๆ     
ที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับต่างๆ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ        
ในระดับ ผศ., รศ. และ ศ. ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเมื่อจัดท าผลงานทางวิชาการเรียบร้อยแล้วให้
น าเสนอ “แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)” ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่
ประกอบด้วยประเด็นข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1  แบบประวัติส่วนตัว และผลงานทางวิชาการ ส่วนนี้ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้กรอกรายละเอียด 

4 
ประเมินการสอน 

 

1 
ส่งคณะ 

 

2 
กองบริหารงานบุคคล 

3 
กองบริหารงานบุคคลประสาน

ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งฯ และเลขานุการฯ 

เพื่อตั้งผู้ประเมิน 

5 

กองบริหารงานบุคคล
(นับเป็นวันส่งผลงาน) 

6 

ประชุม ศ. 
(ก าหนดผู้อ่าน) 

7 
ประชุมผู้อ่าน 

(ผ่านไมม่ีแก้ไข) 

7.1 

ผู้อ่าน (ใหแ้ก้ไข) 
(ถ้ามี) 

7.2 

ปรับแก ้

(ถ้ามี) 

7.3 

ส่งกองบริหารงานบุคคล 

7.4 

ส่งผู้อ่านตรวจสอบ
(ถ้ามีการแก้ไข) 

7.5 

ประชุมผู้อ่าน 

8 

ประชุม ศ. (พิจารณาผล) 
9 

ผ่านที่ประชุม          
สภาวิชาการ (เพี่อทราบ) 

 

10 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติ 

11 

มหาวิทยาลยั 

 แต่งตั้ง 

 แจ้ง สกอ. 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
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 ส่วนที่ 2  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา ส่วนนี้ผู้บังคับบัญชาระดับ
ต่างๆ เป็นผู้ประเมิน 
 ส่วนที่ 3  แบบประเมินผลงานสอน ส่วนนี้อนุกรรมการประเมินผลการสอน  
เป็นผู้ประเมิน 
 ส่วนที่ 4  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ส่วนนี้คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ประเมิน 
 “แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)” นี้นับเป็นเอกสาร
ส าคัญฉบับหนึ่ง ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายต้องให้รายละเอียดลงไปในแบบค าขอรับการพิจารณาฯฉบับนี้ 
และในที่สุดหากผู้ขอก าหนดต าแหน่งผ่านการประเมินและได้รับการแต่งตั้งแล้ว เอกสารค าขอรับ          
การพิจารณาฯ นี้จะถูกส าเนาส่งไปยัง สกอ. เพื่อขออนุมัติทะเบียนก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
 ส าหรับในขั้นต้นนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการกรอกข้อมูลเฉพาะ       
ในส่วนที่ 1 เท่านั้น แล้วแนบส่งพร้อมกับเอกสารประกอบการสอน (กรณีขอก าหนดต าแหน่ง ผศ.) หรือ
เอกสารค าสอน (กรณีขอก าหนดต าแหน่ง รศ.) และผลงานวิชาการอ่ืนๆ โดยผ่านความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า และคณบดีหรือเทียบเท่า ส่งไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะมอบให้กองบริหารงานบุคคล(กบบ.) เป็นผู้ดูแล 
 ขั้นที่ 2  กองบริหารงานบุคคล โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ (ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ ณ กองบริหารงานบุคคล) จะพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบ 
ค าขอรับการพิจารณา และรูปแบบผลงานทางวิชาการ 
 ขั้นที่ 3  กองบริหารงานบุคคล โดยฝ่ายเลขาคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ประสานประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอน” ท าหน้าที่ประเมินการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน (กรณีขอก าหนดต าแหน่ง ผศ.) 
หรือเอกสารค าสอน (กรณีขอก าหนดต าแหน่ง รศ.) ส าหรับกรณีขอก าหนดต าแหน่ง ศ. คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนจะประเมินเฉพาะการสอนเท่านั้น เพราะในระดับ ศ. มิได้ระบุการประเมินเอกสารใดๆ 
ในการประเมินผลการสอน 
 ขั้นที่ 4  “คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน” ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ แล้วส่งผลการประเมินให้แก่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการโดยส่งผ่านทาง กบบ. 
 หากกรณีคณะอนุกรรมการประเมินการสอน มีมติให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ปรับปรุง แก้ไข 
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน ก็ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งด าเนินการแล้วจัดส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ ประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีผลการประเมินแล้ว คณะอนุกรรมการฯ จัดส่งผลดังกล่าว 
(ผลการประเมินการสอนและผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารค าสอน) ให้แก่ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยส่งผ่าน กบบ. 
 ขั้นที่ 5  กองบริหารงานบุคคล โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการสรุปผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน แล้วบันทึกเป็น    
วันเดือนปี ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจัดส่งผลงานทางวิชาการ และหากผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการทั้งหมด ผ่านเกณฑ์และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจะใช้วันเดือนปี ที่บันทึกไว้ใน
ขั้นที่ 5 เป็น วันเดือนปี ที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
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 ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) และได้รับการประเมิน 
ให้ผ่านเกณฑ์จะนับ วันเดือนปี ที่จัดส่งผลงานทางวิชาการที่แก้ไขแล้วถึง กบบ. เป็น วันเดือนปี ที่แต่งตั้งให้  
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ขั้นที่  6  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ศ. 10 ท่าน) เพ่ือก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
จากบัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ. เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ.  
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากนั้นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการประสานทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งลงนามค าสั่ง
แต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ จะประกอบด้วย 
 1. กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 ท่าน ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานวิชาการ 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ(Readers) จากบัญชีรายชื่อของ 
ก.พ.อ. จ านวน 3 - 5 ท่าน ตามแต่กรณี 
 ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการแล้ว ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งผลงานวิชาการพร้อมแนบค าสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการประเมินผล 
ภายหลังการประเมินผลแล้วผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินกลับมายัง กบบ. โดยฝ่ายเลขานุการฯ รับเรื่อง
ประมวลไว้เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่อไป 
 ขั้นที่ 7  การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ประเมินผลงานเพ่ือร่วมกัน
พิจารณาผลการประเมิน โดยพิจารณาจากเสียงข้างมาก ส าหรับการประมวลผลการประเมินจะมี 3 ลักษณะ 
คือ 
 ลักษณะที ่1  ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ (ผ่าน) ในกรณีนี้จะ
น าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 
 ลักษณะที่ 2  ให้มีการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีนี้ฝ่ายเลขานุการจะประมวลรายการ
ให้ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งด าเนินการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จให้น าส่งผลงาน
วิชาการที่แก้ไขนั้นไปยัง กบบ. เพ่ือจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตรวจสอบการแก้ไข แล้วส่งผลการประเมิน
กลับมาให้กับ กบบ. เพื่อด าเนินการต่อไป 
 ลักษณะที่ 3  ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ไม่ผ่าน) 
 ขั้นที่ 8  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ศ. 10 ท่าน) เพ่ือพิจารณา
ผลการประเมินผลงานวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอาจเกิดในลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ 
 ลักษณะที่ 1  ผลงานวิชาการมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
 ลักษณะที่ 2  ผลงานวิชาการมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
 ทั้งนี้ ผลการสรุปจากการพิจารณาผลงานวิชาการของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวจะสรุปน าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ขั้นที่ 9  การเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ         
(ศ. 10 ท่าน) ในขั้นที่ 8 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
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 ขั้นที่ 10 การเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ        
(ศ. 10 ท่าน) ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งในกรณีที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือมีคุณภาพไม่เป็นไปเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. 
 ขั้นที่ 11  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ได้รับการประเมินผลงานวิชาการว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. (ประเมินผลให้ผ่าน) และได้รับ
การอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยแล้วในระดับ ผศ. และ รศ. อธิการบดีเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งแล้ ว 
แจ้ง สกอ. เพื่อขออนุมัติทะเบียนก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ส าหรับการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์นั้น เมื่อผ่านสภาวิชาการเพ่ือทราบ
แล้ว และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้ เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 
 
 

 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ในสาขาวิชาอะไรบ้าง 
 

 สิ่งส าคัญประการแรกของการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ คือ การตัดสินใจว่าจะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาใด ถึงแม้ว่าคณาจารย์ที่จัดท า
ผลงานวิชาการล้วนแต่มีสาขาวิชาเฉพาะทางเมื่อส าเร็จการศึกษามาแล้วก็ตาม ในบางครั้งเมื่อได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในระดับอุดมศึกษาอาจแยกย่อยลงในรายวิชาต่างๆ ซึ่งบางครั้งส่งผลให้
คณาจารย์จ านวนมากขาดความมั่นใจในการเลือกสาขาวิชาที่จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ดังนั้น
เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีกรอบสาขาวิชาที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
การจัดท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรายชื่อสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้คณาจารย์พิจารณาเลือก
เป็นสาขาวิชาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยรายชื่อสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวมีฐานคิดมาจากการ
จัดกลุ่มรายชื่อเป็นกลุ่มหลักๆ 7 กลุ่มตามแนวคิดของ ISCED(International Standard Classification) 
แล้วน ามาปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ รายชื่อ
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้ งที่ 7/2557 วันที่  
7 สิงหาคม 2557 และการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่ 21 สิงหาคม 
2557 แล้ว นอกจากนี้ ยังได้แจกแจงให้เห็นว่าสาขาวิชาใดอยู่ภายใต้คณะวิชาใดด้วย ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1.2 รายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

1. กลุ่มสาขาวิชา 1. การศึกษา        
ครุศาสตร์และการศึกษา 2. หลักสูตรและการสอน        
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

  3. การบริหารการศึกษา        
  4. พ้ืนฐานการศึกษา        
  5. นิเทศการศึกษา        
  6. พัฒนศึกษา       
  7. จิตวิทยาและการแนะแนว        
  8. จิตวิทยาการศึกษา        
  9. เทคโนโลยีทางการศึกษา        
  10. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา        
  11. คอมพิวเตอร์ศึกษา        
  12. การประเมินผลและวิจัย

ทางการศึกษา        
  13. การศึกษาปฐมวัย        
  14. การศึกษา(คณิตศาสตร์)        
  15. คณิตศาสตร์ศึกษา        
  16. การสอนสังคมศึกษา        
  17. การสอนภาษาอังกฤษ 

 
    

  18. การสอนภาษาไทย       
  19. ศิลปศึกษา       
  20. ดนตรีศึกษา       
  21. นาฏยศิลป์ศึกษา        
 22. พลศึกษา     
2. กลุ่มสาขาวิชา 1. โบราณคดี       
มนุษยศาสตร์ ภาษา  2. ภาษาและวรรณคดี       
ปรัชญา และศาสนา 3. ภาษาศาสตร์       
  4. ปรัชญา       
  5. วิชาส าหรับล่ามและนักแปล       
  6. ศาสนาและเทววิทยา       
  7. ภาษาอังกฤษ       
  8. ภาษาญี่ปุ่น       
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

  9. ภาษาไทย       

  
10. ภาษาและวัฒนธรรม

เอเชียตะวันออก       

  
11. ภาษาไทยส าหรับ 

ชาวต่างประเทศ       
  12. ภาษาจีน       
  13. ปรัชญาและศาสนา       
  14. อารยธรรม       
3. กลุ่มสาขาวิชา 1. การละคร       
วิจิตรศิลป์ และ 2. นาฏศาสตร์       
 ประยุกต์ศิลป์ 3. นาฏยศิลป์       
  4. นาฏยศิลป์ตะวันตก       
  5. นาฏยศิลป์ร่วมสมัย       
  6. การก ากับการแสดง       

  
7. การแสดงและ 

การก ากับการแสดง       
  8. ดนตรี       
  9. ดุริยางคศาสตร์       
  10. ดุริยางคศิลป์       
  11. ดนตรีไทย       
  12. ดนตรีตะวันตก       
  13. จิตรกรรม       
  14. วิจิตรศิลป์       
  15. ประติมากรรม       
  16. ช่างฝีมือ       
  17. ประยุกต์ศิลป์       
  18. ประวัติและปรัชญาศิลปะ       
  19. การออกแบบภายใน       

  
20. การถ่ายรูปและ 

การถ่ายภาพยนตร์      
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

4. กลุ่มสาขาวิชา 1. กฎหมายทั่วไป        
นิติศาสตร ์ 2. ธรรมศาสตร์        
  3. นิติศาสตร์        
5. กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 

 
  

       
    5.1 สังคมและ 1. มานุษยวิทยา        
พฤติกรรมศาสตร์ 2. ประชากรศาสตร์        
  3. เศรษฐศาสตร์   


   

  4. ประวัติศาสตร์       
  5. ภูมิศาสตร์        
  6. รัฐศาสตร์        

  
7. สังคมและ 

พฤติกรรมศาสตร์        
  8. สังคมวิทยา        

  
9. การศึกษาและ

วัฒนธรรมภูมิภาค        
  10. สังคมศาสตร์ 

เพ่ือการพัฒนา        
  11. ธุรกิจอิสลามศึกษา        
  12. สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือการพัฒนา        
  13. ภูมิสารสนเทศ      

  14. วัฒนธรรมศาสตร์        
  15. การพัฒนาสังคม        
  16. อาเซียนศึกษา        
  17. สวัสดิการสังคม        
    5.2 การบริหาร 1. การบัญชี        
พาณิชยการและธุรกิจ 2. การบริหารธุรกิจและ 

การพาณิชย์        
  3. การจัดการการเงิน        
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

  4. รัฐประศาสนศาสตร์        
  5. การบริหารธุรกิจ        
  6. วิชาเลขานุการ        
  7. บัญชี        
  8. บริหารธุรกิจ        

  
9. การบริหารทรัพยากร

มนุษย์        
  10. การเงิน        

  
11. การบริหารธุรกิจและ

การจัดการ        
  12. การจัดการ        
  13. การตลาด        
  14. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        
    5.3 การสื่อสารมวลชน 1. ศิลปการสื่อสาร        
และการเอกสาร 2. วารสารศาสตร์       
  3. บรรณารักษศาสตร์        

  
4. การจัดท ารายการโทรทัศน์

และวิทยุกระจายเสียง        
  5. การประชาสัมพันธ์        
  6. บรรณรักษ์และสารนิเทศ        
  7. นิเทศศาสตร์        

  
8. วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์        
  9. สารสนเทศศาสตร์       

  
10. สารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์        
  11. การจัดการสารสนเทศ      

  12. การสื่อสารการตลาด        
  13. การสื่อสารการแสดง        
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

    5.4 คหกรรมศาสตร์ 1. การวิจัยผู้บริโภคอาหาร
และโภชนาการ       

  2. อาหารและโภชนาการ       

  3. คหกรรมศิลป์       

  4. คหกรรมศาสตร์       

  5. ธุรกิจอาหาร       

  6. ศิลปะการเรือน       

  7. ศิลปะประดิษฐ์       

    5.5 ธุรกิจบริการ 1. ธุรกิจบริการ      

  2. ธุรกิจการท่องเที่ยว        
  3. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ        
  4. การขายปลีก        
6. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  

  
        

    6.1 วิทยาศาสตร์ 1. ดาราศาสตร์       

ธรรมชาติ 2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ       

  3. เคมี      

  4. เคมีอุตสาหกรรม      

  5. เคมีสิ่งแวดล้อม      

  6. เคมีอินทรีย์      

  7. เคมีวิเคราะห์      

  8. ฟิสิกส์      

  9. ฟิสิกส์ประยุกต์      

  10. ชีววิทยา      

  11. ชีวเคมี       

  12. จุลชีววิทยา       

  13. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม       

  14. เทคโนโลยีชีวภาพ       

  15. อณูชีววิทยา       

  16. พฤกษศาสตร์       
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

  17. พันธุศาสตร์       

  18. วิทยาศาสตร์ทั่วไป      

  19. ธรณีวิทยา       

  20. อุตุนิยมวิทยา       

  21. สมุทรศาสตร์       

  22. ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์      

    6.2 คณิตศาสตร์และ 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์       

วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร ์ 2. สถิติ       

  3. สถิติศาสตร์       

  4. คณิตศาสตร์      

  5. คอมพิวเตอร์      

  6. มัลติมีเดีย       

  7. เทคโนโลยีสารสนเทศ      

  
8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์       

  9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       

7. กลุ่มสาขาวิชา
แพทยศาสตร์และ 

1. อนามัยและ 
สาธารณสุขศาสตร์       

วิชาเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 2. เทคโนโลยีการแพทย์       

  3. เทคนิครังสีการแพทย์       

  4. การพยาบาล       

  5. เภสัชศาสตร์       

  6. กายภาพและ
กิจกรรมบ าบัด       

  7. วิทยาศาสตร์สุขภาพ       

  8. เทคนิคการแพทย์       

  9. อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย       

  10. สาธารณสุขศาสตร์       

  11. การแพทย์แผนไทย       
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

8. กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  

  
        

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
  

        
    8.1 วิศวกรรมศาสตร์ 1. วิศวกรรมป่าไม้และ

เกษตร       

  
2. วิศวกรรมเคมีและ

เทคนิควัสดุ       

  3. วิศวกรรมโยธา       

  4. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์       

  5. วิศวกรรมไฟฟ้า       

  6. วิศวกรรมอุตสาหการ       

  7. วิศวกรรมเครื่องกล       

  8. วิศวกรรมโลหการ       

  9. วิศวกรรมส ารวจ       

  10. วิศวกรรมความปลอดภัย       

  11. วิศวกรรมการผลิต       

  12. วิศวกรรมเครื่องมือและ
แม่พิมพ์       

  13. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์       

    8.2 สถาปัตยกรรม 1. สถาปัตยกรรม       

ศาสตร์  2. ภูมิสถาปัตยกรรม       

  3. การผังเมือง       

    8.3 เทคโนโลยี 1. เทคโนโลยีศิลปการพิมพ์       

อุตสาหกรรม  2. เทคนิคห้องปฏิบัติการ       

  3. เทคโนโลยีเครื่องกล       

  4. เทคโนโลยีโลหะการ       

  5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
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ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

  
6. เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม       

  7. เทคโนโลยีโลจิสติกส ์      

  
8. การจัดการนวัตกรรม

และเทคโนโลยี       

  
9. เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์       

  10. เทคโนโลยีการผลิต       

  11. เทคโนโลยีเซรามิค       

 12. เทคโนโลยีการก่อสร้าง       

 
13. การบริหารจัดการ 

โลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน   

 

  14. การเป็นผู้ประกอบการ    

9. กลุ่มสาขาวิชา 1. เศรษฐศาสตร์เกษตร       

เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ 2. สัตวศาสตร์       

และการประมง 3. พืชศาสตร์       

  4. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร       

  5. เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์       

  6. วนศาสตร์       

  7. เกษตรศาสตร์       

  8. พืชสวน       

  9. วิทยาการน้ าและดิน       

  10. สัตวแพทยศาสตร์       

  11. ปรสิตวิทยา       

  12. เทคโนโลยีการเกษตร       

  13. เทคโนโลยี 
หลังการเก็บเกี่ยว       

  14. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       
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ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
       

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

  15. กีฏวิทยา       

  16. การศึกษาสิ่งแวดล้อม      

 
 จากสาระส าคัญที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้ศึกษาและท าความเข้าใจในบทนี้เชื่อว่า คงสร้าง  
ความตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ
สร้างความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการด าเนินการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง          
ทางวิชาการ และพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติและการเขียนผลงานทาง
วิชาการประเภทต่างๆ ที่จะต้องจัดท าที่ได้น าเสนอไว้ในบทต่อๆ ไปของคู่มือฉบับนี้ 
 
 
 
 



 

คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

บทท่ี 2 
การประเมินความสามารถในการสอน  

และการจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน 
 
 ดังที่ผู้ เขียนได้น าเสนอสาระในบทที่ผ่านมาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและวิธี       
การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในส่วนที่เป็น “ผลการสอน” ซึ่งในประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2550 ได้ระบุสาระเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนและระดับความสามารถในการสอน โดยการประเมินจาก 
2 ส่วน คือ ระดับความสามารถในการสอน และคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน 
ในบทนี้จะได้น าเสนอสาระส าคัญของการประเมินทั้งสองส่วนดังกล่าวอย่างละเอียด เพ่ือสร้างความเข้าใจที่
จะน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 การแสดงความสามารถในการสอน 
 

 หากพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของการพิจารณาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
จะพบว่าได้ให้ความส าคัญกับระดับความสามารถในการสอนเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ การประเมินผลการสอน
นับว่าเป็นการแสดงความสามารถในระดับช านาญ ช านาญพิเศษ และเชี่ยวชาญในการสอน โดยพิจารณา
เอกสารประกอบการสอน (การขอก าหนดต าแหน่งระดับ ผศ.) หรือเอกสารค าสอน (การขอก าหนดต าแหน่ง
ระดบั รศ.) ไปพร้อมกับการสอนด้วย โดยผลการประเมินแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นผลการประเมิน
การสอน ส่วนที่ 2 เป็นผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารค าสอน ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
 ส่วนที่ 1  การประเมินผลการสอน 
 หากมีค าถามว่า “ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องแสดงความสามารถในการสอน
อะไรบ้าง อย่างไรบ้าง” นั้น ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจ าเป็นต้องศึกษาเกณฑ์ในการประเมินผล   
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ก าหนดไว้ จ านวน 10 ประเด็นให้เข้าใจและแสดง
พฤติกรรมให้เห็นถึงความสามารถในการสอนทั้ง 10 ประเด็นดังกล่าว 
 ส าหรับประเด็นหัวข้อการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย 

1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
2. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์  และวิจารณ์ในวิชาที่สอน 

 3. มีความสามารถในการใช้เทคนิค วิธีสอนต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตาม
การสอนอยู่ตลอดเวลา 

4. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาที่เก่ียวข้อง 
5. มีความสามารถแนะน าผู้เรียนให้รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้าเพิ่มเติม 
6. มีความสามารถจัดให้ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็น  และแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ 

ตามความเหมาะสม 
 7. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน  และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี 

8. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
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 9. มีความรับผิดชอบในการสอน  การสอบ  และการส่งผลการสอบตามก าหนดเวลา 
 10.  มีความสามารถอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการสอน 

 
ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถศึกษาท าความเข้าใจเพ่ือเตรียมการในการรับ  

การประเมินผลการสอนได้จาก “แบบประเมินผลการสอน” ดังต่อไปนี้ 
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แบบประเมินผลการสอน 
ชื่อผู้รับการประเมิน   ............................................................................................................................................. 
เมื่อวันที่  ................................................................................................................................................................ 
กรอกคะแนนใส่ในแต่ละช่องท่ีมกีารประเมินผลการสอน  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 
เกณฑ์การผ่านการประเมินการสอน จ าแนกตามระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
 ระดับ  ผศ.  ต้องมีผลการประเมินการสอนไม่ต่ ากว่า    ช านาญในการสอน (คะแนนเฉลี่ย  3.00 – 3.50) 
 ระดับ  รศ.  ต้องมีผลการประเมินการสอนไม่ต่ ากว่า    ช านาญพิเศษในการสอน (คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 3.75) 
 ระดับ  ศ.   ต้องมีผลการประเมินการสอนไม่ต่ ากว่า    เช่ียวชาญในการสอน (คะแนนเฉลี่ย  3.76 – 4.00) 
ความหมายของระดับคุณภาพ 
 มีความสามารถในการสอนในระดบัพอใช้  =   1 
 มีความสามารถในการสอนในระดบัดี   =   2 
 มีความสามารถในการสอนในระดบัดีมาก  =   3 

 มีความสามารถในการสอนในระดบัดีเด่น =   4 

ล าดับที ่ หัวข้อการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
1 มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว ้     
2 มีความสามารถสอนให้ผูเ้รียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ในวิชาที่สอน     
3 มีความสามารถในการใช้เทคนิค วิธีสอนต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและตดิตามการสอน 

อยู่ตลอดเวลา 
    

4 มีความสามารถใหผู้้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวชิาที่เกี่ยวข้อง     
5 มีความสามารถแนะน าผูเ้รียนใหรู้จ้ักแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้าเพิ่มเตมิ     
6 มีความสามารถจัดให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น  และแลกเปลี่ยนประสบการณต์ามความเหมาะสม     
7 มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน  และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี     
8 มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรยีนในวิชาที่สอน     
9 มีความรับผิดชอบในการสอน  การสอบ  และการส่งผลการสอบตามก าหนดเวลา     
10 มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอน     

 รวม  
 เฉลี่ย  

สรุปผลการประเมินการสอน 
  ไม่ผ่าน 
  ผ่าน โดยคุณภาพการสอนอยู่ในระดับ                                               
             ช านาญในการสอน  
   ช านาญพิเศษในการสอน  
   เชี่ยวชาญในการสอน  
   

   ลงช่ือ.......................................................................ประธานอนุกรรมการ 
                 (......................................................................) 
   

   ลงช่ือ.......................................................................อนุกรรมการ 
                     (......................................................................) 
   

 ลงช่ือ.......................................................................อนุกรรมการและเลขานุการ 
                     (......................................................................) 
   

                 วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ................ 
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 จากแบบประเมินผลการสอนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการประเมินผลการสอนใช้วิธี  
การประเมินระดับคุณภาพจาก 1-4  โดยมีความหมาย ดังนี้ 
  1 = มีความสามารถในการสอน ระดับ พอใช้ 
  2 = มีความสามารถในการสอน ระดับ ดี 
  3 = มีความสามารถในการสอน ระดับ ดีมาก 
  4 = มีความสามารถในการสอน ระดับ ดีเด่น 
 โดยผู้ประเมินผลการสอนแต่ละท่านจะประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามหัวข้อการประเมินทั้ง 10 หัวข้อดังกล่าวข้างต้น แล้วน าคะแนนการประเมินมาค านวณเป็น
คะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลครั้งนั้น จากนั้นจึงสรุปผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเทียบ
จาก “เกณฑ์การผ่านการประเมินการสอน จ าแนกตามระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” ดังนี้ 
      ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินการสอนไม่ต่ ากว่า ช านาญในการสอน(คะแนนเฉลี่ย 
3.00-3.50) 
       ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินการสอนไม่ต่ ากว่า ช านาญพิเศษในการสอน(คะแนนเฉลี่ย 
3.51-3.75) 
       ระดับ ศ. ต้องมีผลการประเมินการสอนไม่ต่ ากว่า เชี่ยวชาญในการสอน(คะแนนเฉลี่ย 
3.76-4.00) 
 
 ส่วนที่ 2 การประเมินเอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอน 
 ในการเตรียมพร้อมเพ่ือรับการประเมินเอกสารประกอบการสอน กรณีผู้ขอต าแหน่งระดับ ผศ. 
หรือเอกสารค าสอน กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับ รศ.นั้น ผู้เขียนได้กล่าวไว้ แล้วในส่วนของหลักเกณฑ์   
ในภาพรวมของการพิจารณาและแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยชี้ให้เห็นว่าในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับ ผศ. และ รศ. นั้น การประเมินผลเอกสารประกอบการสอน (ระดับ ผศ.) และ
เอกสารค าสอน (ระดับ รศ.) นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความสามารถในการสอนโดยเป็นเอกสาร 
ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้จัดท าขึ้นตามภาระงานสอนที่ขอรับการประเมินความสามารถในการสอน ดังนั้น 
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอนจึงมีความส าคัญใน 2 ประการ คือ 
  1.  เป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 
  2.  เป็นเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการประเมินการสอน 
 
 

 ความแตกต่างของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน 
 จากหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้ว เอกสารประกอบการสอน เป็นเอกสารที่ใช้ในการประกอบ     
การประเมินการสอนในการขอก าหนดต าแหน่งระดับ ผศ. ในขณะที่เอกสารค าสอนเป็นเอกสารที่ใช้ใน   
การประกอบการประเมินการสอนในระดับ รศ. จึงย่อมมีความแตกต่างกันในรายละเอียด และความสมบูรณ์
ของเอกสาร ทั้ง 2 ประเภท โดยพิจารณาจากนิยามของเอกสารดังกล่าว ดังนี้ 
 เอกสารประกอบการสอน หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนในวิชาใด    
วิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 
จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน (ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550, 2550 : 
31) 
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 เอกสารค าสอน หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไป
ศึกษาด้วยตนเอง หรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ(ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550, 2550 : 
32) 
 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอน นับเป็นเอกสาร
ส าคัญที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องด าเนินการให้มีเนื้อหาสาระ และรูปแบบตามคุณลักษณะและ
ความส าคัญของเอกสารนี้ อย่างไรก็ตามในขณะนี้การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการ      
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 ดังนั้นในการผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน และเอกสารค าสอนที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรเพ่ือใช้
ประกอบการประเมินผลการสอน จึงต้องน าข้อมูลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าวที่
เกี่ยวข้องมาประกอบการผลิตด้วย ซึ่งในที่นี้คือ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และเพ่ือให้เห็น       
ความเชื่อมโยงในการผลิตเอกสารดังกล่าวจึงขอน าเสนอสาระของ มคอ.3 โดยสังเขป ดังนี้ 
 
 รายละเอียดของรายวิชา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละ
รายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ ในรายวิชา  
แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 
วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชา และกระบวนการปรับปรุง ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 
 หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 จากรูปแบบ มคอ.3 ดังกล่าวข้างต้น ให้น ารายละเอียดในหมวดที่ห้า และหมวดอ่ืนๆ           
ที่เกี่ยวข้องไปจัดท าเอกสารประกอบการสอนที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผศ.หรือเอกสารค าสอนที่ใช้
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง รศ. ซึ่งในที่นี้จะน าเสนอโครงสร้างรูปแบบของเอกสารประกอบการสอน และ
เอกสารค าสอน ดังปรากฏในภาพที ่2.1 ดังนี้ 
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โครงสร้างของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน 
 

ปกหน้า 
ปกใน 
ค าน า 

สารบัญ 
สารบัญภาพ (ถ้ามี) 

สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 
แผนบริหารการสอนประจ าสัปดาห์ที่................ 
บทที่........................ 
          สาระส าคัญ............................. 
          ................................................ 
          ................................................ 
          บทสรุป 
          ค าถามทบทวน 
          เอกสารอ้างอิง 
บรรณานุกรม 

 
ภาพที ่2.1 โครงสร้างของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน 

 
 จากภาพที่ 2.1 ผู้เขียนได้จัดท าเป็นตัวอย่างรูปแบบ เพ่ือให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ใช้เป็นกรอบในด้านโครงสร้างรูปแบบในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอน (โดยผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งสามารถขอรับส าเนาตัวอย่างรูปแบบนี้ได้ที่งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กองบริหาร  
งานบุคคล มบส.) ดังนี้ 
 1.  ปกนอก ประกอบด้วย 
  1.1  เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
  1.2  รายวิชา............................ 
  1.3  ชื่อผู้แต่งให้ใส่ชื่อยศ หรือใส่ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  1.4  คณะ...................... 
  1.5  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  1.6  ใส่เฉพาะเลข พ.ศ. 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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ตัวอย่างปกนอก 
 

เอกสารประกอบการสอน 
หรือ 

เอกสารค าสอน 
รายวิชา....................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ............................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เลข พ.ศ. 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 18 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 20 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 22 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 18 

ขนาดตัวอักษรอาจเป็น
ตัวหนาขนาด 24 หรือ 
22 ก็ได้ 
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 2. ปกใน  ของเอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอนมีส่วนประกอบเหมือนกับ 
ปกนอก เพียงแต่ให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาใต้ชื่อผู้แต่งเท่านั้น 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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ตัวอย่างปกใน 
 

เอกสารประกอบการสอน 
หรือ 

เอกสารค าสอน 
รายวิชา......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ 
คุณวุฒิ (เรียงตามล าดับจากน้อยไปมาก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ............................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เลข พ.ศ. 
 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 18 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 20 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 22 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 18 

ขนาดตัวอักษรอาจเป็น
ตัวหนาขนาด 24 หรือ 
22 ก็ได้ 
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 3. สันปก  ของเอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอน ผู้แต่งจะเขียนข้อความ 
บนสันปก ด้วยข้อความดังนี้ 
 3.1  ใส่เฉพาะรายชื่อวิชา 
 3.2  ใส่เฉพาะชื่อผู้แต่ง  
 
ตัวอย่างสันปก 
 

 
 

 
 4. ค าน า  ประกอบด้วย 
 4.1 ชื่อวิชา รหัสวิชา ให้เขียนตรงตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 4.2 เนื้อหา กล่าวน า ความส าคัญ ความจ าเป็น จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน
รายวิชาที่เขียน สาระส าคัญของรายวิชาที่เขียน และประโยชน์ที่ได้จากการท าเอกสารประกอบการสอน /
เอกสารค าสอน 
 4.3 ชื่อผู้แต่ง 
 4.4 วัน เดือน ที่พิมพ์ส าเร็จ 
  
 ข้อเสนอแนะในการเขียนค าน า ควรค านึงถึงในข้อต่อไปนี้ 
 1. ไม่ถ่อมตนจนเกินไป เช่น อ้างว่าไม่มีความรู้ หรือมีความรู้น้อย 
 2. ไม่ออกตัวโดยไม่เกิดประโยชน์ เช่น อ้างว่ามีเวลาน้อย หรือเร่งรีบท า 
 3. ไม่ระบุข้อผิดพลาดบกพร่องต่างๆ ซึ่งโดยปกติจะต้องไม่มี 
 4. ไม่ระบุความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่แสดงว่าผู้แต่งไม่มีความสามารถท่ีจะเขียนเอง 
 5. ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อรายวิชา..........                       ชื่อผู้แตง่.................... 
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ตัวอย่างค าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว้นระยะตัวอักษร 

พิมพ์ตัวอักษรที่ 9 

Font ขนาด 
20” ตัวหนา 
 

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  

ไม่ใส่เลขหน้าแต่นับหน้า 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ค าน า 
 
         เอกสารประกอบการสอน รายวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . รหั สวิ ช า
..............................นี้ได้เรียบเรียงข้ึนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระตาม
ค าอธิบายของวิชาในหมวดวิชา............................ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 
         เอกสารเล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 15 สัปดาห์ ได้แก่
.. . .. . .. . .. . .. . .. . (ให้เขียนหัวเรื่องในการสอนของแต่ละสัปดาห์ จนครบ 15 
สัปดาห์)................................... ผู้สอนควรได้ศึกษารายละเอียดแต่ละหัวข้อเรื่องที่
สอนจากเอกสาร หนังสือ ต ารา หรือสื่ออ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก หวังว่าเอกสาร
ประกอบการสอนนี้คงอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตามสมควร หากท่าน
ที่น าไปใช้มีข้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดีรับฟังความคิดเห็นต่างๆ และขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 
 
 

ชื่อผู้แต่ง................................. 
วันเดือนปีที่พิมพ์ส าเร็จ    

 
 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะห่างเคาะ enter 2 ครั้ง  
 

Font ขนาด 20” ตัวหนา 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 5. สารบัญ หน้าแรกของสารบัญต้องอยู่หน้าขวามือ หรือหน้าคี่เสมอ 
    หากสารบัญมีตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป หน้าที่ 2 ให้พิมพ์หน้าซ้ายมือ หรือพิมพ์หน้าคู่ พิมพ์
ต่อกันไปเรื่อยๆ จนจบ โดยให้ใส่ตัวอักษรในวงเล็บ หรือตัวเลขในวงเล็บ เช่น (ค) (ง) (จ) หรือ (4) (5) (6) 
เป็นต้น สารบัญมีส่วนประกอบที่จะต้องลงรายการ คือ 
 5.1   สารบัญ (พิมพ์กลางหน้ากระดาษ) 
 5.2   เลขหน้า (พิมพ์กลางหน้ากระดาษ) 
 5.3   ค าน า ให้ใส่เลขหน้าในวงเล็บหรือตัวอักษร ก ข 
 5.4   สารบัญอ่ืนถ้ามี เช่น สารบัญภาพ, สารบัญตาราง  
 5.5   แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 
 5.6   แผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 
 5.7   สรุป  
 5.8   ค าถามทบทวน/แบบฝึกหัด 
 5.9   เอกสารอ้างอิง 
 5.10  บรรณานุกรม 
 5.11  ภาคผนวก (ถ้ามี) 
  

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างสารบัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใส่เลขหน้าแต่นับหน้า 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

สารบัญ 
 

หน้า 
 

 

ค าน า    (1) 
สารบัญ (3) 
สารบัญภาพ (5) 
สารบัญตาราง (7) 
แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา (9) 
  ชื่อรายวิชา  รหัสวิชา (10) 
  จ านวนหน่วยกิต (10) 
  เวลาเรียน (10) 
  ค าอธิบายรายวิชา (11) 
  จุดมุ่งหมายรายวิชา (11) 
  เนื้อหา (12) 
  วิธีสอนและกิจกรรม (15) 
  สื่อการเรียนการสอน (15) 
  การวัดผลและประเมินผล (16) 
แผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 1 (หรือสัปดาห์ที่..... ถึง.....) 
  หัวข้อเรื่อง 1 
  รายละเอียด 1 
  จ านวนชั่วโมงท่ีสอน 2 
  กิจกรรมการเรียนการสอน 2 
  สื่อการสอน 2 
  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 4 
         - ผลการเรียนรู้ 6 
         - วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 8 
         - สัดส่วนของการประเมิน 10 
 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

Font ขนาด 20” ตัวหนา 
 ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างสารบัญ(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่เลขหน้านับหน้า 
ต่อจากหน้าท่ีแล้ว 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

สารบัญ(ต่อ) 
  

 หน้า 
 

บทที่...(ล าดับท่ีของบท ตามด้วยชื่อบทนั้นๆ) 11 
  สรุป  25 
  ค าถามทบทวน/แบบฝึกหัด 26 
  เอกสารอ้างอิง 27 
แผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่..... (หรือสัปดาห์ที่..... ถึง.....) 
  หัวข้อเรื่อง 29 
  รายละเอียด 29 
  จ านวนชั่วโมงท่ีสอน 30 
  กิจกรรมการเรียนการสอน 30 
  สื่อการสอน 30 
  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 31 
         - ผลการเรียนรู้ 31 
         - วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 31 
         - สัดส่วนของการประเมิน 31 
บทที่... (ล าดับที่ของบท ตามด้วยชื่อบทนั้นๆ) 33 
  สรุป  49 
  ค าถามทบทวน/แบบฝึกหัด 50 

ฯลฯ 
บรรณานุกรม 90 
ภาคผนวก (เอกสารเพิ่มเติมรายละเอียดของเอกสารประกอบการสอน) 100 
 
หมายเหตุ แผนการสอนประจ าสัปดาห์ เขียนให้ครบไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ที่มีการเรียนการสอน  

  
  
  

 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

Font ขนาด 20” ตัวหนา 
 ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 6. สารบัญภาพ พิมพ์กลางหน้ากระดาษ หน้าแรกของสารบัญภาพต้องอยู่หน้าขวามือ 
หรือหน้าคี่เสมอ ไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่ให้นับหน้า หากสารบัญภาพมีตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป หน้าที่ 2 ให้พิมพ์
หน้าซ้ายมือ หรือพิมพ์หน้าคู่ พิมพ์ต่อกันไปเรื่อยๆ จนจบ โดยให้ใส่ตัวอักษรในวงเล็บ หรือตัวเลขในวงเล็บ 
เช่น (ค) (ง) (จ) หรือ (4) (5) (6) เป็นต้น สารบัญภาพมีส่วนประกอบที่จะต้องลงรายการ คือ 
 6.1  ภาพที่ (พิมพ์ชิดด้านซ้ายมือ) 
 6.2  หน้า (พิมพ์ชิดด้านขวามือ) 
 หากสารบัญมีตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป หน้า 2, 3, 4 ให้พิมพ์หน้าซ้ายมือ หรือหน้าคู่พิมพ์ 
ต่อกันไปเรื่อยๆ จนจบ โดยให้ใส่ตัวอักษร หรือตัวเลขไว้ในวงเล็บ เช่น (ฉ) (ช) (ซ) หรือ (6) (7) (8) เป็นต้น 
 การเรียงล าดับภาพให้เรียงตามบท เช่น 
 -  บทที่ 1 มี 4 ภาพ เรียงภาพ 1.1,  1.2, 1.3 และ 1.4 
 -  บทที่ 2 มี 1 ภาพ เรียงภาพ 2.1 เป็นต้น 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างสารบัญภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใส่เลขหน้าแต่นับหน้า 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
 

 

 1.1 …………………………………………………………………………………………… 4 
 1.2 …………………………………………………………………………………………… 9 
 1.3 …………………………………………………………………………………………… 12 
 1.4 …………………………………………………………………………………………… 21 
 2.1 …………………………………………………………………………………………… 41 
 4.1 …………………………………………………………………………………………… 95 
 4.2 …………………………………………………………………………………………… 96 
 5.1 …………………………………………………………………………………………… 112 
 7.1 …………………………………………………………………………………………… 108 
 7.2 ……………………………………………………………………………………………. 181 
 9.1 …………………………………………………………………………………………… 227 
 
 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

Font ขนาด 20” ตัวหนา 
 ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 7. สารบัญตาราง พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ต้องอยู่หน้าขวามือ หรือหน้าคี่เสมอ ไม่ต้องใส่
เลขหน้าแต่ให้นับหน้า หากสารบัญตารางมีตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป หน้าที่ 2 ให้พิมพ์หน้าซ้ายมือ หรือพิมพ์หน้า
คู่ พิมพ์ต่อกันไปเรื่อยๆ จนจบ โดยให้ใส่ตัวอักษรในวงเล็บ หรือตัวเลขในวงเล็บ เช่น (ค) (ง) (จ) หรือ (4) (5) 
(6) เป็นต้น สารบัญตารางมีส่วนประกอบที่จะต้องลงรายการ คือ 
 7.1  ตารางที่ (พิมพ์ชิดด้านซ้ายมือ) 
 7.2  หน้า (พิมพ์ชิดด้านขวามือ) 
 หากสารบัญตารางมีตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป หน้า 2, 3, 4, ให้พิมพ์หน้าซ้ายมือ หรือหน้าคู่ 
พิมพ์ต่อกันไปเรื่อยๆ จนจบ โดยให้ใส่ตัวอักษร หรือตัวเลขในวงเล็บ เช่น (ซ) (ฌ) (ญ) หรือ (8) (9) (10)  
เป็นต้น 
 การเรียงล าดับตาราง ให้เรียงตามบทเช่นเดียวกับสารบัญภาพ เช่น 
 -  บทที่ 1 ไม่มีตาราง (ไม่ต้องใส่) 
 -  บทที่ 2 มี 2 ตาราง เรียงตาราง 2.1 และ 2.2  
 -  บทที่ 3 ไม่มีตาราง (ไม่ต้องใส่) เป็นต้น 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างสารบัญตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใส่เลขหน้าแต่นับหน้า 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
 

 

 2.1 …………………………………………………………………………………………… 40 
 2.2 …………………………………………………………………………………………… 45 
 4.1 ………………………………………………………………….……………………….. 85 
 4.2 ………………………………………………………………….……………………….. 97 
 6.1 …………………………………………………………………………………………… 135 
 6.2 …………………………………………………………………………………………… 137 
 8.1 ………………………………………………………………………………………….. 138 
 9.1 …………………………………………………………………………………………… 225 
 9.2 …………………………………………………………………………………………… 235 
 
 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

Font ขนาด 20” ตัวหนา 
 ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 8. แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา เป็นหัวข้อหนึ่งในเอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารค าสอน โดยการน ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) บางส่วนที่เกี่ยวข้องมาเขียน  ซึ่งการพิมพ์ 
หน้าแรกต้องอยู่หน้าขวามือ หรือหน้าคี่เสมอ โดยหน้าแรกไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่ให้นับหน้า ตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป 
ให้พิมพ์หน้าซ้ายมือ หรือหน้าคู่ พิมพ์ต่อกันไปเรื่อยๆ จนจบ โดยให้ใส่ตัวเลขหน้าโดยนับหน้าต่อเนื่องจาก
หน้าแรกของแผนบริหารการสอนประจ าวิชาด้วย 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 
แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา(ตาม มคอ.3) 

(เว้น 1 บรรทัด) 
รายวิชา (ชื่อวิชาภาษาไทย).........................................................................รหสัวิชา....................................... 
 (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................ 
จ านวนหน่วยกิต – ชั่วโมง เช่น 3(3 – 0 - 6) 
เวลาเรียน  คิดอย่างน้อย 15 สัปดาห์ (3 x 15 = 45 ชม./ภาคเรียน) 
 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างน้อย 15 สัปดาห์(6 x 15 = 90 ชม./ภาคเรียน) 
(เว้น 1 บรรทัด) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 น ามาจากหลักสูตรให้ครบ (เพ่ิมหรือขาดไม่ได้) .............................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
(เว้น 1 บรรทัด) 
จุดมุ่งหมายรายวิชา                  ให้เป็นไปตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 1. .........................................................................................................................................  
 2. ......................................................................................................................................... 
 3. .........................................................................................................................................  
 4. ......................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
(เว้น 1 บรรทัด) 
เนื้อหา 
 แผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 1 บทน า                                ...................................... 
  หัวข้อหลัก........................................................................ 
   หัวข้อรอง.......................(ถ้ามี)........................ 
 แผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 2 บทน า                                  ................................... 
   หัวข้อหลัก........................................................................... 
    หัวข้อรอง.....................(ถ้ามี)............................... 

ฯลฯ 
(เว้น 1 บรรทัด) 
วิธีสอนและกิจกรรม (ตาม มคอ.3) 
 .....(วิธีสอนคือ กระบวนการทีจ่ะท าให้วัตถุประสงค์บรรลุผลอย่างสมบูรณ์)............................................  
...............................(กิจกรรมคือ กระบวนการในการปฏิบัติต่าง  ๆของการเรียนการสอนซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สุดที่จะ
ดูว่าเป็นครูอาชีพหรือไม่)....................................................................................................................................  

ฯลฯ 
(เว้น 1 บรรทัด) 

ใส่จ านวนชั่วโมง 

ใส่จ านวนชั่วโมง 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สื่อการเรียนการสอน (ตาม มคอ.3) 
 1. ............................................................................................................................. ............ 
 2. .................................................................................................................. ....................... 
 3. .......................................................................................................................... ............... 
(เว้น 1 บรรทัด) 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. ผลการเรียนรู้ 
  1.1 .................................................................................................................................  
  1.2 ......................................................................................................................... ........ 
  1.3 ............................................................................................................................. .... 

ฯลฯ 
 2. วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.1 ....................................................................................... .......................................... 
  2.2 ......................................................................................................................... ........ 

ฯลฯ 
 3. สัดส่วนของการประเมิน 
  3.1 (ประเมินตามหัวข้อที่ 1.1).............................................................. 
  3.2 (ประเมินตามหัวข้อที่ 1.2).............................................................. 
  3.3 (ประเมินตามหัวข้อที่ 1.3).............................................................. 

ฯลฯ 
(เว้น 1 บรรทัด) 
การวัดและประเมินผล (ตาม มคอ.3) 
 1. การวัดผล (คือการก าหนดตัวเลขหรือคะแนนดิบ) 
  1.1 คะแนนระหว่างภาครวม ร้อยละ.............................. 
   1.1.1 .........................................................  ร้อยละ.............................. 
   1.1.2 ......................................................... ร้อยละ.............................. 
   1.1.3 .........................................................  ร้อยละ.............................. 
   1.1.4 ..................................................... .... ร้อยละ.............................. 
  1.2 คะแนนสอบปลายภาครวม ร้อยละ.............................. 
   1.2.1 ..........................................................  ร้อยละ.............................. 
   1.2.2 .......................................................... ร้อยละ.............................. 
 2. การประเมินผล (คือ การพิจารณาตัดสินคุณภาพการเรียนการสอนโดยน าการวัดผลมา
เป็นเครื่องมือ) ผู้จัดท าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน สามารถเลือกใช้แบบอิงเกณฑ์หรือแบบอิง
กลุ่มแบบใดแบบหนึ่งไดต้ามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา(ตาม มคอ.3) 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 9. แผนการสอนประจ าสัปดาห์ เป็นหัวข้อหนึ่งในเอกสารประกอบการสอนที่ใช้
ประเมินผลการสอน โดยการน าข้อมูลบางส่วนจาก หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหมวด
ที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ใน มคอ.3 มาเขียนเป็นแผนการสอนประจ าสัปดาห์จนครบอย่างน้อย  
15 สัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน ซึ่งการพิมพ์หน้าแรกต้องอยู่หน้าขวามือ หรือหน้าคี่เสมอ โดยหน้าแรก 
ไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่ให้นับหน้า ตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป ให้พิมพ์หน้าซ้ายมือ หรือหน้าคู่ พิมพ์ต่อกันไปเรื่อยๆ  
จนจบ โดยให้ใส่ตัวเลขหน้าโดยนับหน้าต่อเนื่องจากหน้าแรกของแผนการสอนประจ าสัปดาห์ด้วย 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างแผนการสอนประจ าสัปดาห์ 
แผนการสอนประจ าสปัดาห์ที่ 1 

(เว้น 1 บรรทัด) 
หัวข้อเรื่อง............................................................................................................................. ... 
(เว้น 1 บรรทัด) 
รายละเอียด 
 ................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
..................................................................................... .................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
.............................................................................................................................. ........................................... 
(เว้น 1 บรรทัด) 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. ........................................................................................................................................  
 2. .......................................................................................................................... ............... 
 3. ............................................................................................................................. ............ 

ฯลฯ 
(เว้น 1 บรรทัด) 
จ านวนชั่วโมงที่สอน.......................................... 
(เว้น 1 บรรทัด) 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. .................................................................................... .................................................... 
.................................................................................................................. ......................................................
 2. .........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
 3. .........................................................................................................................................  
................................................................................................................................. ........................................ 

ฯลฯ 
(เว้น 1 บรรทัด) 
สื่อการสอน 
 1. ...................................................................................................................... ................... 
 2. .........................................................................................................................................  
 3. .........................................................................................................................................  

ฯลฯ 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. ผลการเรียนรู้ 
  1.1 .................................................................................................................................  
  1.2 .................................................................................................................................  
  1.3 .................................................................................................................................  

ฯลฯ 
 2. วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.1 ................................................................................................................................. 
  2.2 ................................................................................................................................. 

ฯลฯ 
 3. สัดส่วนของการประเมิน 
  3.1 (ประเมินตามหัวข้อที่ 1.1).............................................................. 
  3.2 (ประเมินตามหัวข้อที่ 1.2).............................................................. 
  3.3 (ประเมินตามหัวข้อที่ 1.3).............................................................. 

ฯลฯ 
 
หมายเหตุ แผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 2 – 15 ให้ด าเนินการตามแบบแผนการสอนประจ า 
 สัปดาห์ที่ 1 และเป็นไปตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) 
 
 

บทท่ี...... 
ชื่อบท 

 
เนื้อหา  
 ............................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.......................................................................................................................................................... ............... 
  
หมายเหตุ การจัดพิมพ์เนื้อหาในแต่ละบทให้ขึ้นหน้าใหม่ทางด้านขวามือ 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 10. สรุป เป็นการสรุปเนื้อหาส าคัญของแต่ละบท ซึ่งควรเขียนไม่เกิน 15 บรรทัด 
 11. ค าถามทบทวน/แบบฝึกหัด ควรเป็นค าถามอัตนัย ควรมีปริมาณของค าถามที่
ใกล้เคียงกันในแต่ละบท ไมค่วรเกิน 20 ข้อ 
 12. เอกสารอ้างอิง เป็นบัญชีรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้า หรือสืบค้นของแต่ละ
บท โดยเขียนไว้ท้ายบทของแต่ละบท การพิมพ์ให้ขึ้นหน้าใหม่เสมอ โดยจัดไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ จะเป็น
หน้าคู่หรือหน้าคี่ก็ได้ ทั้งนี้ เอกสารอ้างอิงหน้าแรกไม่ต้องใส่เลขหน้า แต่ให้นับหน้าด้วย  
 13. บรรณานุกรม เป็นบัญชีรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้า โดยรวบรวมจาก
เอกสารอ้างอิงท้ายบทมาจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ท้ายเนื้อหาของเรื่อง บรรณานุกรมมีมากกว่าเอกสารอ้างอิงก็ได้ 
 14. ภาคผนวก เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้นท้ายเนื้อหา เพ่ือเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 เกณฑ์ในการประเมินเอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอน 
  
 ส าหรับเกณฑ์ในการประเมินเอกสารประกอบค าสอน และเอกสารค าสอนนั้น มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดประเด็นประเมินไว้ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
 1. เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความสมบูรณ์ 
 2. เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกต้อง 
 3. แนวคิดและการน าเสนอชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวิชาการ 
 4. มีการเสนอความรู้ หรือวิธีการที่ทันต่อความก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 5. สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
 ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถศึกษาท าความเข้าใจเพ่ือจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้ดังรายละเอียดใน “แบบประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารค าสอน” ต่อไปนี้ 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
 

ชื่อเอกสาร .............................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 
ชื่อผู้เขียน   .............................................................................................................................................................. 
ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ในระดับ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์       รองศาสตราจารย์        
                                  โดยวิธ ี    ปกติ                พิเศษ       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เกณฑ์การผ่านการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน  จ าแนกตามระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
         1. กรณีโดยวิธีปกติ 
 ระดับ  ผศ.  ต้องมีผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน ไม่ต่ ากว่า  ระดับดี     (คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00) 
 ระดับ  รศ.  ต้องมีผลการประเมินเอกสารค าสอน             ไม่ต่ ากวา่  ระดับดี     (คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00) 
         2. กรณีโดยวิ ธีพิ เศษ  
 ระดับ  ผศ.  ต้องมีผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน ไม่ต่ ากว่า  ระดับดมีาก (คะแนนเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง  3.01 – 3.50) 
 ระดับ  รศ.  ต้องมีผลการประเมินเอกสารค าสอน             ไม่ต่ ากวา่  ระดับดมีาก (คะแนนเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง  3.01 – 3.50) 
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละรายการประเมินของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน   
 คุณภาพระดับพอใช้  =   คะแนนระหว่าง 1.00 - 2.50 
 คุณภาพระดับดี   =   คะแนนระหว่าง 2.51 – 3.00 
 คุณภาพระดับดีมาก  =   คะแนนระหว่าง 3.01 – 3.50 
 คุณภาพระดับดีเด่น  =   คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.00 
 

ล า 
ดับ 

                         รายการประเมิน 
            โปรดระบุคะแนนการประเมินคุณภาพ 
 ระดับพอใช้    
(1.00-2.50) 

  ระดับดี 
 (2.51-3.00) 

 ระดับดีมาก 
 (3.01–3.50) 

 ระดับดีเด่น 
 (3.51–4.00) 

1 เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความสมบูรณ์     
2 เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกต้อง     
3 แนวคิดและการน าเสนอชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวิชาการ     
4 มีการเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันต่อความก้าวหน้า                                       

และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
    

5 สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้     
                                                               คะแนนรวม  
                                          เฉลี่ยคะแนน (คะแนนรวม/5)  
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

                                                                           แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน  หน้า 2 
 
สรุปความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
                 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
                 ผ่าน เกณฑ์การประเมินในระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ                                                  
      โดยมีคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน อยูใ่นระดับ 
  ดี       มีคะแนนจากการประเมิน = ………………………………..   
  ดีมาก มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 
  ดีเด่น มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 
 
 
    ลงช่ือ.......................................................................ประธานอนุกรรมการ 
                  (......................................................................) 
 
    ลงช่ือ......................................................................อนุกรรมการ 
                   (.....................................................................) 
 
    ลงช่ือ......................................................................อนุกรรมการและเลขานุการ 
                   (....................................................................) 
 

             วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ............ 
 
 
หมายเหตุ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนที่เสนอขอรับการประเมินต้องสอดคล้องกับ 
  การประเมินผลการสอน 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 จากแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าใน
การประเมินเอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอนใช้วิธีการประเมินระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ 
  ระดับพอใช้  มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 1.00 – 2.50 
  ระดับ ดี มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00 
  ระดับ ดีมาก มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 
  ระดับ ดีเด่น มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.00 
 โดยผู้ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอนแต่ละท่านจะประเมินผลตาม
หัวข้อการประเมินทั้ง 5 หัวข้อดังกล่าวข้างต้น แล้วน าคะแนนการประเมินมาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ยของ
การประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนนั้นๆ จากนั้นจึงสรุปผลการประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนโดยเทียบจาก “เกณฑ์การผ่านการประเมินเอกสารประกอบ 
การสอน/เอกสารค าสอน จ าแนกตามระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ” ดังนี้ 
 กรณีโดยวิธีปกติ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนไม่ต่ ากว่า ระดับดี(คะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00)  
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนไม่ต่ ากว่า ระดับดี(คะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00)  
 กรณีโดยวิธีพิเศษ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนไม่ต่ ากว่า ระดับดีมาก(คะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50)  
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินเอกสารประกอบค าสอนไม่ต่ ากว่า  ระดับดีมาก(คะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50) 
 
หมายเหตุ  ในประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มิไดร้ะบุการประเมินเอกสารค าสอน 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งระดับศาสตราจารย์ 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน 
 

 ในการประเมินความสามารถในการสอนของผู้ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการซึ่งตามหลักเกณฑ์
ก าหนดให้ประเมินทั้งการสอน และเอกสารประกอบการสอนในการขอก าหนดต าแหน่งระดับ ผศ. และ
เอกสารค าสอนในการก าหนดต าแหน่งระดับ รศ. ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการประเมินผลดังกล่าวนั้น          
ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. 
รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ข้อ 5 แนวทางการประเมินผลการสอนระบุให้ “คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง.....ทั้งนี้ อาจแต่งตั้ง อนุกรรมการ      
เพ่ือประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม” 
 ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ข้อ 11 ระบุให้การประเมินผลการสอน 
คณะกรรมการฯ อาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. คณบดีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสังกัดอยู่ หรือคณบดี 

ที่เทียบเคียงได้กับสาขาวิชาที่เสนอขอ เป็นอนุกรรมการ 
3. ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ศ. 10 ท่าน) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน ดังภาพที ่2.2 
 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ศ. 10 ท่าน) 
                 ประธาน ศ.ลงนาม 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
    
             
 

 1. รองอธิการบดี         2. คณบดี               3. ผู้เชี่ยวชาญ 
     ฝ่ายวชิาการ       ที่ผู้ขอสังกัด               ในสาขานั้นๆ 
 
 

* ประเมินผลการสอน (ตามเกณฑ์) 
* ประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน (กรณี ผศ./รศ.) 

 
 

ภาพที ่2.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนและ 
บทบาทของคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินการสอน 

ที่มา :  วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล, 2556ข : 15 ; 2556ง : 10 



 

คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

บทท่ี 3 
การเขียนผลงานทางวิชาการ 

 
 เมื่อพิจารณาทบทวนไปถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการในส่วนที่เป็น “ผลงานทางวิชาการ” ที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 จะเห็นได้ว่า ในประกาศ ก.พ.อ.      
ฉบับต่างๆ ที่ว่าด้วยเรื่องการพิจารณาและวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ได้จ าแนก
ประเภทของผลงานทางวิชาการออกเป็น 6 ประเภท คือ งานวิจัย ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ผลงาน
วิชาการลักษณะอ่ืน ต ารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ ดังนั้น ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท และ
พิจารณาประกอบกับความสนใจ ความถนัด ประสบการณ์ และความพร้อมของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการเองด้วย ก่อนที่จะตัดสินเลือกประเภทของผลงานทางวิชาการในการจัดท า ในบทนี้ ผู้เขียนได้
น าเสนอสาระท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย การทบทวนประเภทของผลงานทาง
วิชาการที่ต้องจัดท าตามหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งในแต่ละระดับ และน าเสนอรายละเอียดของ
ผลงานแต่ละประเภท พร้อมเกณฑ์การประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการนั้น เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจ
ประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

 ต้องจัดท าผลงานทางวิชาการอะไรบ้างในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแต่ละระดับ 
 
 ดังที่ผู้เขียนไดก้ล่าวไว้บ้างแล้วเกี่ยวกับประเภท และจ านวนประเภทของผลงานวิชาการที่ต้อง
จัดท าในการขอต าแหน่งทางวิชาการ อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการทบทวนสาระส าคัญดังกล่าวก่อนที่จะได้
อธิบายเกี่ยวกับผลงานวิชาการในแต่ละประเภท ผู้เขียนได้น าเสนอตารางสรุปประเภทของผลงานวิชาการที่
ต้องจัดท าในแต่ละระดับของการขอก าหนดต าแหน่งดังรายละเอียดใน ตารางที่ 3.1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 ประเภทของผลงานวิชาการท่ีต้องจัดท า จ าแนกตามระดับที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
ระดับ 

 

ประเภทผลงานที่ต้องจัดท า 
 

หมายเหตุ งานวิจัย 
งานรับใช้

สังคม 
งาน

ลักษณะอ่ืน 
ต ารา หนังสือ 

บทความ
วิชาการ 

ผศ. 
 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

เลือกท าจาก * เพียง  
1 ประเภท 

รศ. * * *  
 
 

 เลือกท าจาก * และ 
  กลุ่มละ 1 ประเภท 

ศ. 
วิธีที่1 

* * *   
 เลือกท าจาก * และ  

กลุ่มละ 1 ประเภท 
วิธีที่2 

(Readers 5 คน) 
 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 เลือกท าจาก * เพียง  
1 ประเภท 

ที่มา :  วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล, 2557ก : 13 ; 2557ข : 13 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 จากตารางที ่3.1 แสดงให้เห็นภาพรวมของการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับ
ว่าต้องจัดท าผลงานวิชาการประเภทใดบ้าง ดังนี้ 
 ระดับ ผศ. ผลงานวิชาการที่ให้เลือกจัดท าประเภทใดประเภทหนึ่ง ได้แก่ งานวิจัย งานรับใช้
สังคม งานวิชาการในลักษณะอ่ืน ต ารา หนังสือ และบทความวิชาการ 
 ระดับ รศ. ผลงานวิชาการที่ต้องจัดท าแผนแยกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้เลือกกลุ่มละ 1 ประเภท 
ดังนี้ 
  1) ผลงานวิชาการท่ีต้องจัดท ากลุ่มที่ 1 ให้เลือก 1 ประเภท ได้แก่ งานวิจัย งานรับใช้สังคม 
งานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 2) ผลงานวิชาการท่ีต้องท ากลุ่มท่ี 2 ให้เลือก 1 ประเภท ได้แก่ ต ารา และหนังสือ 
 ระดับ ศ. ผลงานวิชาการที่ต้องจัดท า จ าแนกตามวิธีการที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังนี้ 
 กรณีใช้วิธีที่ 1 ผลงานวิชาการที่ต้องจัดท า แยกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้เลือกกลุ่มละ 1 ประเภท 
ดังนี้ 
  1) ผลงานวิชาการท่ีต้องจัดท ากลุ่มที่ 1 ให้เลือก 1 ประเภทได้แก่ งานวิจัย งานรับใช้สังคม 
และงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  2) ผลงานวิชาการที่ต้องจัดท า กลุ่มที่ 2 ให้เลือกประเภทได้ 1 ประเภท ได้แก่ ต ารา และ
หนังสือ 
 กรณีใช้วิธีที่ 2 ผลงานวิชาการที่ต้องจัดท าให้เลือกท าประเภทใดประเภทหนึ่ง ได้แก่ งานวิจัย 
งานรับใช้สังคม งานวิชาการในลักษณะอ่ืน ต ารา และหนังสือ 
 อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจน คือ 
ภายหลังจากผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้ก าหนดแล้วว่า จะท าผลงานวิชาการประเภทใดๆ ตามประเภทที่
ก าหนดไว้ในการจัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งในระดับนั้นๆ สามารถจัดท าผลงานในประเภทนั้นๆ 
เพ่ือน าเสนอขอก าหนดต าแหน่งได้มากกว่า 1 ชิ้นตามที่ต้องการ แต่ไม่สามารถน าชิ้นงานต่างประเภทกันกับ
ทีเ่ลือกตามกรอบท่ีก าหนดข้างต้นมาเสนอขอร่วมกันได้ เช่น ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับ 
ผศ. ได้เลือกที่จะจัดท าผลงานวิชาการประเภทงานวิจัย ก็สามารถจัดท าวิจัยเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งใน
ครั้งนั้นได้มากกว่า 1 เรื่องตามที่ต้องการ แต่ไม่สามารถน าผลงานประเภทอ่ืนๆ เช่น งานรับใช้สังคม งาน
วิชาการลักษณะอ่ืน ต ารา หนังสือ บทความวิชาการมาจัดส่งรวมด้วยในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งครั้ง
นั้นๆ 
 
 
 การจัดท าผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 การจัดท าผลงานทางวิชาการซึ่งนับว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน ก.พ.อ.  ได้ขยายขอบเขตของประเภทผลงาน
ทางวิชาการที่สามารถเลือกมาจัดท าเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของความก้าวหน้า
และความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น การเพ่ิมประเภทผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม เป็นต้น ดังนั้นผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจงานวิชาการประเภทต่างๆ  ให้ถ่องแท้ 
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ก่อนตัดสินใจที่จะเลือกจัดท าผลงานวิชาการนั้นๆ เพ่ือให้การเสนอขอก าหนดต าแหน่งประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ส าหรับเนื้อหาสาระของคู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการ
ในส่วนนี้ ผู้เขียนจะได้น าเสนอสาระส าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไป ลักษณะเด่นที่แสดงถึงคุณภาพของ
ผลงาน พร้อมทั้งเกณฑ์การประเมินผลงานประเภทนั้นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกันก าหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ 
(Readers) ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานมาน าเสนอไปพร้อมกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้ศึกษาท าความเข้าใจได้ในทุกแง่มุม โดยน าเสนอตามประเภทที่ประกาศ ก.พ.อ. 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการก าหนดไว้ ดังนี้ 
 
 
  ผลงานทางวิชาการประเภท “งานวิจัย” 
 
 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้ให้ค าจ ากัดความของงานวิจัย รูปแบบ การเผยแพร่ 
และคุณภาพ ไว้ดังนี้ 
 

 งานวิจัย 
ค านิยาม 
 
 
 
 
รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 
การเผยแพร ่
 
 
 
 
 

 

ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
ค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  หรือเอ้ือต่อการน า
วิชาการนั้นไปประยุกต์   
 
อาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(Research Process) อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรม
ปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง  และอ่ืนๆ 
2. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ
และสั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น 
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่าง
แน่นอนชัดเจน 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
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 งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะคุณภาพ 
 

3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ  ซึ่งภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผล       
การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้
เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
          เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“งานวิจัย” นั้นแล้ว   การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใด 
ส่วนหนึ่ง เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมิน
คุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 
 

ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธี
วิจัย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ได้   
ระดับดีมาก   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่า
งานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 

2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่าง
แพร่หลาย 

ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
1. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เป็น      

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 

2. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติ  และ/หรือระดับนานาชาติ 

 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดรูปแบบของการเสนอผลงาน
วิชาการประเภท “งานวิจัย” ให้เสนอผลงานทั้งในส่วนที่เป็นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยที่ได้
เผยแพร่ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งข้างต้น 
 ส าหรับการเสนอบทความวิจัยในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยทั่วไปมักจ ากัด 
ใน   2 สาขา คือ บทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์  
ซึ่งรูปแบบการน าเสนอบทความขึ้นอยู่กับวารสารหรือแหล่งเผยแพร่ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในการนี้ ขอน าเสนอโครงสร้างรูปแบบบทความวิจัยทั้ง 2 สาขา เพ่ือให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการสามารถด าเนินการตามรูปแบบดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 

พิจารณารูปแบบการเขียนบทความในหน้าถัดไป 
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ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ชื่อเรื่องภาษาไทย 
(TH SarabunPSK,16 pt, Bold, ยาวไม่เกิน 2 บรรทัด) 

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 
(TH SarabunPSK,16 pt, Bold, ยาวไม่เกิน 2 บรรทัด) 

 
*ชื่อ นามสกุล ชื่อ นามสกุล และชื่อ นามสกุล 

(กรณีมีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 3 ทา่น ให้ใส่ช่ือนักวิจัยท่านแรกและคณะ) 
(ภาษาไทย, TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 

หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
(ภาษาไทย, TH SarabunPSK, 14 pt) 

 
บทคัดย่อ (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 เนื้อหา (TH SarabunPSK,14 pt, Tab 1.27 cm.)................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
ค าส าคัญ : ***** ***** ***** ***** (ไม่เกิน 4 ค า) 
 
Abstract(TH SarabunPSK, 14 pt, Bold)  
 Text (TH SarabunPSK,14 pt, Tab 1.27 cm.).................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
Keywords: word, word, word, word (ไม่เกิน 4 ค า) 
 
 



60 
 

คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

บทน า (TH SarabunPSK,14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 
วัตถุประสงค ์(TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 
กรอบแนวคิด (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (TH SarabunPSK,14 pt, Bold) 

- ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

- การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
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- การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 
ผลงานวิจัย (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
สรุปผลการวิจัย (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK,  14 pt).......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
อภิปรายผลการวิจัย (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
เอกสารอ้างอิง (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ใช้ลักษณะการอ้างอิงแบบ APA(American Psychology Association) 
 
รายละเอียดข้อมูลที่อยู่ หน่วยงาน สังกัด สถานท่ีสามารถติดต่อได้ อีเมลล์ 
ชื่อ สกลุ(TH SarabunPSK, 14 pt, Bold).............................................................................................................................. 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt.)........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ 
 

ชื่อเรื่องภาษาไทย 
(TH SarabunPSK,16 pt, Bold, ยาวไม่เกิน 2 บรรทัด) 

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 
(TH SarabunPSK,16 pt, Bold, ยาวไม่เกิน 2 บรรทัด) 

 
*ชื่อ นามสกุล ชื่อ นามสกุล และชื่อ นามสกุล 

(กรณีมีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 3 ทา่น ให้ใส่ช่ือนักวิจัยท่านแรกและคณะ) 
(ภาษาไทย, TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 

หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
(ภาษาไทย, TH SarabunPSK, 14 pt) 

 
บทคัดย่อ (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 เนื้อหา (TH SarabunPSK,14 pt, Tab 1.27 cm.)................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
ค าส าคัญ : ***** ***** ***** ***** (ไม่เกิน 4 ค า) 
 
Abstract(TH SarabunPSK, 14 pt, Bold)  
 Text (TH SarabunPSK,14 pt, Tab 1.27 cm.).................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
Keywords: word, word, word, word (ไม่เกิน 4 ค า) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

บทน า (TH SarabunPSK,14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
วัตถุประสงค ์(TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
ผลงานทดลอง หรือผลและวิจารณ์ผลการทดลอง (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง (TH SarabunPSK,14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  
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สรุปผลการทดลอง (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK,  14 pt).......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt)........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
เอกสารอ้างอิง (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 ใช้ลักษณะการอ้างอิงแบบ APA(American Psychology Association) 
 
รายละเอียดข้อมูลที่อยู่ หน่วยงาน สังกัด สถานท่ีสามารถติดต่อได้ อีเมลล์ 
ชื่อ สกลุ(TH SarabunPSK, 14 pt, Bold).............................................................................................................................. 
 ...........................(TH SarabunPSK, 14 pt.)........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  
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 การมีส่วนร่วมในการจัดท าผลงานวิชาการ 
 

 ในการจัดท าผลงานวิชาการประเภท “งานวิจัย” มักมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
ผลงานวิจัยอยู่เสมอๆ ซึ่งในที่นี้จะได้น าเสนอประเด็นการมีส่วนร่วมผลงานวิชาการในภาพรวมที่ได้เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในงานวิจัยไว้ด้วยแล้วดังนี้ 
 1. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องน าเสนอผลงานวิชาการ ได้แก่  งานรับใช้สังคม     
งานวิชาการลักษณะอ่ืน ต ารา หนังสือ ฯลฯ ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 50 % และเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก 
 2. กรณีผลงานวิชาการประเภท “งานวิจัย” ต้องพิจารณาการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของ    
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการดังนี้ 
 2.1 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 50%  

หรือ 
  ต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและต้องมีงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้อง
กันที่มีปริมาณผลงานรวมกันเทียบได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 2.2 กรณีโครงการวิจัยมีลักษณะเป็นชุดโครงการวิจัย (Research Program) ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักบางโครงการในชุดโครงการนั้นๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ     
มีปริมาณผลงานรวมกันไม่น้อยกว่า 50% 
 2.3 กรณีงานวิจัยเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก โดยมีปริมาณผลงานรวมกันไม่น้อยกว่า 50% 
  
 เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการประเภท “งานวิจัย” 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดประเด็นการประเมินไว้ 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทิศทางของงานวิจัย 
 ในส่วนนี้เป็นเกณฑ์ลักษณะทิศทางของผลงานวิชาการซึ่ง ก.พ.อ. ได้ก าหนดให้ประเมินผลงาน
วิชาการในทุกประเภท โดยก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้น ามาก าหนดเป็นลักษณะทิศทางของงานวิจัย 5 ประการ (ดังปรากฏในแบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย ในเอกสารหน้า 66) 
  
 ส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพของงานวิจัยและบทความวิจัย 
 ก าหนดประเด็นการประเมินไว้ 9 ประเด็น (ดังปรากฏในแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย  
ในเอกสารหน้า 67 และ 68) 
 ทั้งนี้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถศึกษาท าความเข้าใจเกณฑ์การประเมินต่างๆ 
เพ่ือจัดท าผลงานวิชาการประเภทงานวิจัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ได้ ดังรายละเอียดใน “แบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัยโดยพิจารณาจากงานวิจัย” ต่อไปนี้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยพิจารณาจากงานวิจัยและบทความวิจัย 

 

ชื่อเรื่อง ............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 

ชื่อผู้วิจัย ................................................................................................................................................................ 
ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ในระดับ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์         รองศาสตราจารย์         ศาสตราจารย์ 
                                  โดยวิธี          ปกติ              พิเศษ       
............................................................................................................................................. 
เกณฑ์ลักษณะทิศทางและคุณภาพของงานวิจัย 
 

ส่วนที ่1  ลักษณะทิศทางของงานวิจัย 
 

 เกณฑ์ลักษณะทิศทาง :  งานวิจัยต้องมีทิศทางตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสม
ของแต่ละสาขาวิชา จึงถือว่าผ่านตามเกณฑ์ลักษณะทิศทาง 
 

 ผลการประเมินพบว่า  งานวิจัยมีลักษณะทิศทางต่อไปนี้ 
1.1 สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และ      

การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  
1.2 เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
1.3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1.4 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
1.5 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 

สรุปผลการประเมินด้านทิศทางของงานวิจัย 
 

              ผ่านตามเกณฑ์        ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ  (ถ้ามี)......................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ...................................................................................  
 

หมายเหตุ :  กรณีผลการประเมินทิศทางของงานวิจัยไม่ผ่านตามเกณฑ์  ไม่ต้องประเมินในส่วนที่  2 
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและบทความวิจัย  หน้า  2 
 

ส่วนที่  2  ลักษณะคุณภาพของงานวิจัยและบทความวิจัย 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและบทความวิจยัจ าแนกตามระดับที่ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 

         1. กรณีโดยวิธีปกติ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินงานวิจัยและบทความวิจัย ไม่ต่ ากวา่  ระดับดี     (คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00) 
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินงานวิจัยและบทความวิจัย ไม่ต่ ากวา่  ระดับดี     (คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00) 
 ระดับ ศ.  ต้องมผีลการประเมินงานวิจัยและบทความวิจัย ไม่ต่ ากว่า  ระดับดมีาก   (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.01 – 3.50) 
         2. กรณีโดยวิ ธีพิ เศษ  

 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินงานวิจัยและบทความวิจัย ไม่ต่ ากวา่  ระดับดมีาก  (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.01 – 3.50) 
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินงานวิจัยและบทความวิจัย ไม่ต่ ากวา่  ระดับดมีาก  (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.01 – 3.50) 
 ระดับ ศ.  ต้องมผีลการประเมินงานวิจัยและบทความวิจัย ไม่ต่ ากว่า   ระดับดีเด่น  (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.51 – 4.00) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละรายการประเมินของงานวจิัยและบทความวิจัย 
 คุณภาพระดับพอใช้  =   คะแนนระหว่าง 1.00 - 2.50 
 คุณภาพระดับดี   =   คะแนนระหว่าง 2.51 - 3.00 
 คุณภาพระดับดีมาก  =   คะแนนระหว่าง 3.01 – 3.50 
 คุณภาพระดับดีเด่น  =   คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.00 
 

ล า 

ดับ 
                         รายการประเมิน 

            โปรดระบุคะแนนการประเมินคุณภาพ 
ระดับพอใช้ 

(1.00 - 2.50) 
ระดับด ี

(2.51 – 3.00) 
ระดับดีมาก 

(3.01 – 3.50) 
ระดับดีเด่น 

(3.51 – 4.00) 
1 ความ ชัด เ จนของปัญหากา รวิ จั ย  เหตุ ผ ลที่ ต้ อ งท า วิ จั ย  

ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจุบัน และสาขาวิชา 
ที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

    

2 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความสอดคล้อง                         
ของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 

    

3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องครอบคลุมแนวคิด  ทฤษฎี                
และมีความเช่ือมโยงกับหัวข้อการวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

    

4 ความเหมาะสมของวิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย วิธีการ
วิจัย  ขั้นตอนการวิจัย เครื่องมือวิจัย เทคนิคการวิจัย การเลือก
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  
ฯลฯ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    

5 
 
 
 

ความสามารถในการเสนอผลการวิจัย ประกอบด้วย ล าดับขั้นตอน
ในการเสนอผล ความชัดเจนของการเสนอผลในรูปแบบตาราง 
กราฟ รูปภาพ ฯลฯ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

6 ความสามารถในการสรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 
ความสามารถในการสรุปผลการวิจัย  ความสมเหตุสมผล 
ในการอภิปรายผลและการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ รวมทั้ง 
การเสนอแนะงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่ควรท าต่อไปในอนาคต 
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  แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและบทความวิจัย  หน้า  3 
 

ล า 

ดับ 
                         รายการประเมิน 

            โปรดระบุคะแนนการประเมินคุณภาพ 
ระดับพอใช้ 

(1.00 - 2.50) 
ระดับด ี

(2.51 – 3.00) 
ระดับดีมาก 

(3.01 – 3.50) 
ระดับดีเด่น 

(3.51 – 4.00) 
7 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้เขียนตามหลักไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ 

รวมทั้งความถูกต้องของการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
    

8 ความสามารถในการถ่ายทอดงานวิจัยไปสู่การน าเสนอ “บทความ
วิจัย” ที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และได้รับการเผยแพร่ไปอย่าง
กว้างขวาง 

    

9 ผลการวิจัยก่อให้เกิดวามก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเป็นประโยชน์
ทางวิชาการ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

    

                                                                   คะแนนรวม  

                                             เฉลี่ยคะแนน (คะแนนรวม/9)  

 

สรุปความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี........................................................................................................... 
............................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... .......................................................... 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................... ................................................................................ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและบทความวิจัย 

                 ไม่ผ่าน  เกณฑ์การประเมินในระดับที่ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
                    ผ่าน เกณฑ์การประเมินในระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ                                                  
      โดยมีคุณภาพของงานวิจัยและบทความวิจัย อยู่ในระดับ 

  ดี       มีคะแนนจากการประเมิน = ………………………………..   

  ดีมาก มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 

  ดีเด่น มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 
 
 

     ลงช่ือผู้ประเมิน............................................................................. 
(.....................................................................) 

          วันที่..............เดือน...........................พ.ศ 
 
 
หมายเหตุ    ระดับคุณภาพของงานวิจัยและบทความวิจัย  ประกอบด้วย 

ระดับดี   เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือไปประยุกต์ใช้ได้ 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  และต้อง 
1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ท่ีลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมี 

ผู้ศึกษาแล้ว 
2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก  และต้อง 
1. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง  และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่  
   ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 

     2. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
ในระดับชาติ  และ/หรือระดับนานาชาติ 
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 จากแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและบทความวิจัยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าได้ให้
ความส าคัญกับเกณฑ์ลักษณะทิศทางของงานวิจัย กล่าวคืองานวิจัยที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับทิศทางที่
ก าหนดไว้กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา หากงานวิจัย  
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จะไม่ได้รับการประเมินคุณภาพในส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพของงานวิจัยและ
บทความวิจัย 
 ส าหรับในส่วนของการประเมินลักษณะคุณภาพของงานวิจัยและบทความวิจัยนั้นใช้วิธี  
การประเมินระดับคุณภาพ 4 ระดับคือ 
 ระดับพอใช้ มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 1.00 – 2.50 
 ระดับดี มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00 
 ระดับดีมาก มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 
 ระดับดีเด่น มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.00 
 โดยผู้ประเมินคุณภาพของงานวิจัยและบทความวิจัยแต่ละท่านจะประเมินผลตามหัวข้อ
ประเมินทั้ง 9 หัวข้อดังกล่าวข้างต้น แล้วน าคะแนนการประเมินมาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ยของ  
การประเมินคุณภาพของงานวิจัยและบทความวิจัยนั้นๆ จากนั้นจึงสรุปผลการประเมิน โดยเทียบจาก 
“เกณฑ์การผ่านประเมินคุณภาพของงานวิจัยและบทความวิจัยจ าแนกตามระดับที่ขอก าหนดต าแหน่ง
วิชาการ” ดังนี้ 
 กรณีโดยวิธีปกติ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินงานวิจัยและบทความวิจัย ไม่ต่ ากว่าระดับดี (คะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00) 
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินงานวิจัยและบทความวิจัย ไม่ต่ ากว่าระดับดี (คะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00) 
 ระดับ ศ.   ต้องมีผลการประเมินงานวิจัยและบทความวิจัย ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50) 
 กรณีโดยวิธีพิเศษ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินงานวิจัยและบทความวิจัย ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50) 
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินงานวิจัยและบทความวิจัย ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50) 
 ระดบั ศ.   ต้องมีผลการประเมินงานวิจัยและบทความวิจัย ไม่ต่ ากว่าระดับดีเด่น (คะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.00) 
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 ผลงานทางวิชาการ ประเภท “ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม” 
 
  เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่9) พ.ศ. 2556 ได้ให้ค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ดังนี้ 
 
 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานที่ เป็นประโยชน์ต่อสั งคมหรือท้องถิ่น ที่ เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญ             
ในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม     
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ทางด้านใด ด้านหนึ่ง หรือหลายด้านที่ เกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็น
ผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอ่ืนที่
สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหา
และแนวทางแก้ไขของชุมชน 
 
ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 
 
จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่า
เป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์
ในประเด็นต่อไปนี้ 

1) สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2) การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
3) กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน  
4) ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5) การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
6) การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
7) แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 

       ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐาน
เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือ 
แถบเสียง หรือวีดีทัศน์ ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 
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  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

การเผยแพร่ 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 

ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชม
พ้ืนที่ และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสาร
หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได ้
 
ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีการระบุปัญหาหรือ   
ความต้องการโดยการมีส่วนเกี่ยวข้องของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์  
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการ
แก้ไขปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิด   
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือ 
แวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO 
WHO UNICEF เป็นต้น 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
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 เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการประเภท “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม” 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดประเด็นการประเมินไว้ 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทิศทางของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ในส่วนนี้เป็นเกณฑ์ลักษณะทิศทางของผลงานวิชาการซึ่ง ก.พ.อ. ก าหนดให้ประเมินผล
งานทางวิชาการในทุกประเภท โดยก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้น ามาก าหนดเป็นลักษณะทิศทางของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 5 ประการ  
(ดังปรากฏในแบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในเอกสารหน้า 74) 
 ส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการรับใช้สังคม ก าหนดประเด็นประเมินไว้  
9 ประเด็น (ดังปรากฏในแบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในเอกสารหน้า 75) 
 ทั้งนี้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถศึกษาท าความเข้าใจเกณฑ์การประเมินต่างๆ 
เพ่ือจัดท าผลงานวิชาการประเภทผลงานวิชาการรับใช้สังคมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ได้ ดังรายละเอียด 
ใน “แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้สังคม” ต่อไปนี้ 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

 

ชื่อผลงาน ........................................................................................................ .............................................. 
 ........................................................................................................ .............................................. 
ชื่อผู้จัดท าผลงาน............................................................................................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ในระดับ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์         รองศาสตราจารย์         ศาสตราจารย์ 
                                  โดยวิธี          ปกติ              พิเศษ       
............................................................................................................................................. 
เกณฑ์ลักษณะทิศทางและคุณภาพของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 

ส่วนที่  1  ลักษณะทิศทางของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 

 เกณฑ์ลักษณะทิศทาง :  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมต้องมีทิศทางตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ    
หลายกรณีตามความเหมาะสม ของแต่ละสาขาวิชา  จึงถือว่าผ่านตามเกณฑ์ลักษณะทิศทาง 
 

 ผลการประเมินพบว่า  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมมีลักษณะทิศทางต่อไปนี้ 
1.1 สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และ 

การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  
1.2 เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
1.3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1.4 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
1.5 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

 

สรุปผลการประเมินด้านทิศทางของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 

                       ผ่านตามเกณฑ์                  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ  (ถ้ามี).......................................................................................................... 
...................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
 

หมายเหตุ :  กรณีผลการประเมินทิศทางของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมไม่ผ่านตามเกณฑ์  ไม่ต้องประเมิน
ในส่วนที ่2 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หน้า  2 
 

ส่วนที่  2  ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการจ าแนกตามระดับที่ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการรับใช้สังคม 
         1. กรณีโดยวิธีปกติ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่ต่ ากว่า  ระดับดี(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00) 
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่ต่ ากว่า  ระดับดี(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00) 
 ระดับ ศ.  ต้องมผีลการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่ต่ ากว่า  ระดับดมีาก(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.01 – 3.50) 
         2. กรณีโดยวิ ธีพิ เศษ  

 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่ต่ ากว่า  ระดับดมีาก(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.01 – 3.50) 
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่ต่ ากว่า  ระดับดมีาก(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.01 – 3.50) 
 ระดับ ศ.  ต้องมผีลการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ไม่ต่ ากว่า   ระดับดีเด่น(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.51 – 4.00) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละรายการประเมินของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 คุณภาพระดับพอใช้  =   คะแนนระหว่าง 1.00 - 2.50 
 คุณภาพระดับดี   =   คะแนนระหว่าง 2.51 - 3.00 
 คุณภาพระดับดีมาก  =   คะแนนระหว่าง 3.01 – 3.50 
 คุณภาพระดับดีเด่น  =   คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.00 
 

ล า 

ดับ 
                         รายการประเมิน 

            โปรดระบุคะแนนการประเมินคุณภาพ 
ระดับพอใช้ 

(1.00 - 2.50) 
ระดับด ี

(2.51 – 3.00) 
ระดับดีมาก 

(3.01 – 3.50) 
ระดับดีเด่น 

(3.51 – 4.00) 
1 มีการรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศที่ชัดเจน     

2 มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมสี่วนร่วมของสังคม
กลุ่มเป้าหมาย 

    

3 มีการวิเคราะหห์รือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิด 
การเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ ์

    

4 เป็นผลงานท่ีก่อให้เกดิการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้นๆ     

5 สามารถน าไปใช้เป็นตัวอยา่งในการแก้ไขปัญหาหรือท าความ
เข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่าง
เป็นที่ประจักษ ์

    

6 สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอื่นได ้     

7 สามารถก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัด
หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

    

8 มีการส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง     

9 เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รบัรางวัล
จากองค์กรที่ไดร้ับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO 
WHO UNICEF เป็นต้น 

    

คะแนนรวม  

เฉลี่ยคะแนน (คะแนนรวม/9)  
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  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หน้า  3 
 

สรุปความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี........................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................ .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 

 

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

................................................................. ........................................................................................................  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
                 ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมินในระดับที่ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
                    ผ่าน เกณฑ์การประเมินในระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ                                                  
      โดยมีคุณภาพของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม อยู่ในระดับ 

  ดี       มีคะแนนจากการประเมิน = ………………………………..   

  ดีมาก มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 

  ดีเด่น มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 
 
 

     ลงช่ือผู้ประเมิน............................................................................. 
       (.....................................................................) 
                        วันที่..............เดือน...........................พ.ศ............
  
หมายเหตุ    ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ประกอบด้วย 

ระดับดี  มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ        
โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไข
ปัญหาหรือ ท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก  และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการ      
อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับ        
การยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 
 
 
 
 



77 
 

คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
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 จากแบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้สังคมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ได้ให้
ความส าคัญกับเกณฑ์ลักษณะทิศทางของผลงานวิชาการรับใช้สังคม กล่าวคือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
ที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับทิศทางที่ก าหนดไว้กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของ  
แต่ละสาขาวิชา หากผลงานวิชาการรับใช้สังคมไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จะไม่ได้รับการประเมินคุณภาพ 
ในส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 ส าหรับในส่วนของการประเมินลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น ใช้วิธี     
การประเมินระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ 
 ระดับพอใช้ มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 1.00-2.50 
 ระดับดี มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 2.51-3.00 
 ระดับดีมาก มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 3.01-3.50 
 ระดับดีเด่น มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 3.51-4.00 
 โดยผู้ประเมินคุณภาพของผลงานวิชาการรับใช้สังคมแต่ละท่าน จะประเมินผลตามหัวข้อ   
การประเมินทั้ง 9 หัวข้อดังกล่าวข้างต้น แล้วน าคะแนนการประเมินมาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ยของ     
การประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้นๆ จากนั้นจึงสรุปผลการประเมินโดยเทียบจาก “เกณฑ์การผ่าน
การประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม” จ าแนกตามระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ดังนี้ 
 กรณีโดยวิธีปกติ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมไม่ต่ ากว่า ระดับดี  (คะแนน
เฉลี่ย 2.51 - 3.00) 
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมไม่ต่ ากว่า ระดับดี  (คะแนน
เฉลี่ย 2.51 - 3.00) 
 ระดับ ศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมไม่ต่ ากว่า ระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.01 - 3.50) 
 กรณีโดยวิธีพิเศษ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมไม่ต่ ากว่า ระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.01 - 3.50) 
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมไม่ต่ ากว่า ระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.01 - 3.50) 
 ระดับ ศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมไม่ต่ ากว่า ระดับดีเด่น  (คะแนน
เฉลี่ย 3.51 - 4.00) 
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  ผลงานทางวิชาการประเภท “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน” 
  
 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้ให้ค านิยามรูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนไว้ ดังนี้ 
 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการอย่างอ่ืนที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความ
ทางวิชาการ หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง  ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน 
สิ่งก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบ
ที่เป็นวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืน
บางสาขาที่มีความส าคัญและในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแลวจะเป็นการเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 
หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่ง 
เป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบาย
และชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้าง     
องค์ความรู้  หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึง
ความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น ส าหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่าน
การพิสูจนหรือมีหลักฐานรายละเอียดต่างๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน 
 
1.  อาจจัดท าไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกภาพยนตร์ หรือแถบเสียง 
2.  มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท า
ให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 
3.  กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์
หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าผลงานนั้นด้วย 
 
มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
1.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ 
(PUBLISHING HOUSE) หรือ โดยการถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือ ท าในรูปแบบ
อ่ืนๆ 
2.  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
ฯลฯ 
3.  การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมี 
การน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย  การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไป
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 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น  
ทั้งนี้  ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 
ระดับดี  เป็นผลงานใหม่ หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ๆ 
และผลงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  1.  ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
ที่เสนอหรือ 
  2.  เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 
ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวง
วิชาการ และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
 

 
 เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการประเภท “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน” 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดประเด็นการประเมินไว้ 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1  ลักษณะทิศทางของผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ในส่วนนี้เป็นเกณฑ์ลักษณะทิศทางของผลงานวิชาการซึ่ง ก.พ.อ. ก าหนดให้ประเมินผล
งานวิชาการในทุกประเภท โดยก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้น ามาก าหนดเป็นลักษณะทิศทางของผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 5 ประการ 
(ดงัปรากฏในแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ในเอกสารหน้า 80)  
 ส่วนที่ 2  ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ก าหนดประเด็นประเมิน
ไว้ 10 ประเด็น (ดังปรากฏในแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ในเอกสารหน้า 81) 
 
 ทั้งนี้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถศึกษาท าความเข้าใจเกณฑ์การประเมินต่างๆ 
เ พ่ือจัดท าผลงานวิชาการประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ได้               
ดังรายละเอียดใน “แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น” ต่อไปนี้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 

ชื่อผลงาน ......................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ......................... 
ประเภทผลงาน       สิ่งประดิษฐ์                   ผลงานด้านศิลปะ         สารานุกรม 
       อ่ืนๆ ระบุ   ................................................................................................................... 
ชื่อผู้จัดท าผลงาน..................................................................................................................................... ....... 
ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ในระดับ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์         รองศาสตราจารย์         ศาสตราจารย์ 
                                  โดยวิธี          ปกติ              พิเศษ       
............................................................................................................................................. 
เกณฑ์ลักษณะทิศทางและคุณภาพของผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 

ส่วนที่  1  ลักษณะทิศทางของผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 

 เกณฑ์ลักษณะทิศทาง :  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนต้องมีทิศทางตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
หลายกรณี   ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา  จึงถือว่าผ่านตามเกณฑ์ลักษณะทิศทาง 
 

 ผลการประเมินพบว่า  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนมีลักษณะทิศทางต่อไปนี้ 
1.1 สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และ 
 การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  
1.2 เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
1.3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1.4 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
1.5 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

 

สรุปผลการประเมินด้านทิศทางของผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 

                       ผ่านตามเกณฑ์                ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ  (ถ้ามี).................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
 

หมายเหตุ :  กรณีผลการประเมินทิศทางของผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนไม่ผ่านตามเกณฑ์  
ไม่ต้องประเมินในส่วนที่ 2 
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แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หน้า  2 
 

ส่วนที่  2  ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นจ าแนกตามระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ
ในลักษณะอืน่ 

         1. กรณีโดยวิธีปกติ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ไม่ต่ ากว่า  ระดับดี(คะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง  2.51 – 3.00) 
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ไม่ต่ ากว่า  ระดับดี(คะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง  2.51 – 3.00) 
 ระดับ ศ.  ต้องมผีลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ไม่ต่ ากว่า  ระดับดีมาก(คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  3.01 – 3.50) 
         2. กรณีโดยวิ ธีพิ เศษ  

 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ไม่ต่ ากว่า  ระดับดีมาก(คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  3.01 – 3.50) 
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ไม่ต่ ากว่า  ระดับดีมาก(คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  3.01 – 3.50) 
 ระดับ ศ.  ต้องมผีลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ไม่ต่ ากว่า   ระดับดีเด่น(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.51 – 4.00) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละรายการประเมินของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 คุณภาพระดับพอใช้  =   คะแนนระหว่าง 1.00 - 2.50 
 คุณภาพระดับดี   =   คะแนนระหว่าง 2.51 - 3.00 
 คุณภาพระดับดีมาก  =   คะแนนระหว่าง 3.01 – 3.50 
 คุณภาพระดับดีเด่น  =   คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.00 
 

ล า 

ดับ 
                         รายการประเมิน 

            โปรดระบุคะแนนการประเมินคุณภาพ 
ระดับพอใช้ 

(1.00 - 2.50) 
ระดับด ี

(2.51 – 3.00) 
ระดับดีมาก 

(3.01 – 3.50) 
ระดับดีเด่น 

(3.51 – 4.00) 
1 เป็นงานสร้างสรรค์ที่ผู้เช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องยอมรับ     

2 เป็นผลงานใหม่หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วย
วิธีใหม ่

    

3 แสดงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น     

4 ให้วิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น     

5 เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่     

6 แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน     

7 บทวิเคราะห์ที่อธิบายประกอบ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 

    

8 เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือ   
วงวิชาชีพ 

    

9 ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการหรือหน่วยงานอื่น       
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา 

    

10 เป็นที่เ ช่ือถือยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง       
ในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ 

    

คะแนนรวม  

เฉลี่ยคะแนน (คะแนนรวม/10)  
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  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หน้า 3 
 

สรุปความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี................................................................................................ ........... 
........................................................ .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................  

 

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

............................................................................................................................. ............................................ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ 

                 ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมินในระดับที่ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
                    ผ่าน เกณฑ์การประเมินในระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ                                               
      โดยมีคุณภาพของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อยู่ในระดับ 

  ดี       มีคะแนนจากการประเมิน = ………………………………..   

  ดีมาก มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 

  ดีเด่น มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 
 
 

     ลงช่ือผู้ประเมิน............................................................................. 
       (.....................................................................) 
                 วันที่..............เดือน.........................พ.ศ............ 
 
 
หมายเหตุ    ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประกอบด้วย 
 ระดับดี   เป็นผลงานใหม่ หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ๆ และ 
   ผลงานนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง 
 ระดับดีมาก ให้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  และต้อง 
 1. ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา 
ที่เสนอหรือ 
 2. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 
 ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก  และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการและ/ 
   หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
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 จากการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ได้ให้
ความส าคัญกับเกณฑ์ลักษณะทิศทางของผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน กล่าวคือผลงานทางวิชาการ     
ในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับทิศทางที่ก าหนดไว้กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตาม       
ความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา หากผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จะไม่ได้รับ
การประเมินคุณภาพในส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ส าหรับในส่วนของการประเมินลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนั้น     
ใช้วิธีการประเมินระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ 
 ระดับพอใช้ มีคะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 1.00 – 2.50 
 ระดับดี  มีคะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00 
 ระดับดีมาก มีคะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 
 ระดับดีเด่น มีคะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.00 
 โดยผู้ประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนแต่ละท่านจะประเมินผลตามหัวข้อ 
การประเมินทั้ง 10 หัวข้อดังกล่าวข้างต้น แล้วน าคะแนนการประเมินมาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ยของ
ประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนั้นๆ จากนั้นจึงสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืนโดยเทียบจาก “เกณฑ์การผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน จ าแนกตามระดับที่ขอ
ก าหนดต าแหน่งวิชาการ ดังนี้” 
 กรณีโดยวิธีปกติ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ไม่ต่ ากว่า ระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00) 
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ไม่ต่ ากว่า ระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00) 
 ระดับ  ศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ไม่ต่ ากว่า ระดับดีมาก
(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50) 
 กรณีโดยวิธีพิเศษ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ไม่ต่ ากว่า ระดับดีมาก
(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50) 
 ระดับ รศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ไม่ต่ ากว่า ระดับดีมาก
(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50) 
 ระดับ  ศ. ต้องมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ไม่ต่ ากว่า ระดับดีเด่น
(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.00) 
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  ผลงานทางวิชาการ ประเภท “ต ารา” และ “หนังสือ”   
 
 เนื่องจากผลงานทางวิชาการประเภท “ต ารา” และ “หนังสือ” มีคุณลักษณะบางประการ 
ที่ใกล้เคียงกัน ในที่นี้จึงน าสาระส าคัญเก่ียวกับผลงานทางวิชาการท้ังสองประเภทมากล่าวถึงในเวลาเดียวกัน 
จากการพิจารณาเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้    
ด ารงต าแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้ให้ค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะ
คุณภาพของต าราและหนังสือ ดังนี้ 
 
ผลงานวิชาการประเภท “ต ารา” 
 
 ต ารา 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ         
ในการถ่ ายทอดวิช า ในระดับ อุดมศึ กษาในการ เรี ยนการสอนในหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา 
เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นข้อเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ทั้งนี้ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการด้วย 
ผลงานวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับ 
ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่าน
และท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น 
 

เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์     
การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ 
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้
โดยเบ็ดเสร็จ 
 

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
1.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ 
(PUBLISHING HOUSE) หรือ โดยการถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือท าในรูปแบบ
อ่ืนๆ 
2.  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
ฯลฯ  
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้การเรียนการสอน
วิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
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 ต ารา 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และ
ต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ต ารา” เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “ต ารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้ แต่
จะต้องท าการเผยแพร่ “ต ารา” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 
ระดับดี  เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด
และการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  1.  มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง 
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  2.  มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่ 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
  3.  สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได ้
ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
  1.  มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  2.  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
  3.  เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/
หรือนานาชาติ 
 

 
ผลงานวิชาการประเภท “หนังสือ” 
 
 หนังสือ 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 

ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนคติ
ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหา
และครอบคลุมโดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือ
ของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่
จัดพิมพ์ 
 

จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป   
การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน
สมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญท่ีมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง 
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 หนังสือ 
 
 

 
การเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดย
เบ็ดเสร็จ 
 

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
1.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ 
(PUBLISHING HOUSE) 
2.  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
ฯลฯ 
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้การเรียนการสอน
วิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่    
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และ
ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การน า “หนังสือ” นั้นไป
แก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้        
แต่จะต้องท าการเผยแพร่ “หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 

ระดับดี  เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด
และการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  1.  มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง 
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  2.  มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่ 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  3.  สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
  1.  มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2.  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
3.  เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/

หรือนานาชาติ 
 
 จากค าจ ากัดความตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 จะเห็นได้ถึงความคล้ายคลึง   
และความแตกต่างระหว่างต าราและหนังสือในประเด็นด้านนิยาม รูปแบบ และ การเผยแพร่ ดังรายละเอียด   
ในตารางที ่3.2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2 เปรียบเทียบความคล้ายคลึง และ ความแตกต่างระหว่างผลงานวิชาการประเภทต ารา 
                และหนังสือ จ าแนกตามนิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
 

รายการ ต ารา หนังสือ 
นิยาม ผ ล ง า น ที่ เ รี ย บ เ รี ย ง เ ป็ น ร ะบ บ 

ครอบคลุมสาระของวิชา หรือเป็น
ส่วนหนึ่งของวิชา/หลักสูตร 

ผลงานที่เสนอสาระทางวิชาการ สร้างเสริมปัญญา
ความคิด ความแข็งแกร่งทางวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้อง
สอดคล้องกับข้อก าหนดของวิชา/หลักสูตร และ   
ไม่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการสอน) 

รูปแบบ             ค าน า  สารบัญ  เนือ้เรื่อง  การอธิบาย/วิเคราะห์  สรุป อ้างอิง  บรรณานุกรม 
            ทันสมัย  ครบถ้วน  สมบูรณ์  ชัดเจน  (มีข้อมูล  แผนภาพ  ตัวอย่าง  หรือ 
            กรณีศึกษา ฯลฯ) 

เผยแพร่ 1. พิมพ์โดยโรงพิมพ์/ส านักพิมพ์ 
   หรือ  ถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรืออ่ืนๆ 
2.  สื่ อ อิ เล็ กทรอนิกส์ ต่ างๆ เช่น 
ซีดีรอม 
3. ใช้สอนมาแล้ว  1 ภาคเรียน 
 

1. พิมพ์โดยโรงพิมพ์/ส านักพิมพ์ 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ซีดีรอม 
3. เผยแพร่มาแล้ว 4 เดือน 

* จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีที่แสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง หรืออาจใช้วิธีอ่ืนๆ 

ที่มา : วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล, 2555ข : 50 ; 2556ค : 17 ; 2556ง : 12 
 
 จากตารางที่ 3.2 เมื่อพิจารณาในส่วนของรูปแบบของต าราและหนังสือ นั้นมีความคล้ายคลึง
กันอย่างมาก อาจมีความแตกต่างอยู่บ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในที่นี้จึงขอน าเสนอโครงสร้างรูปแบบของ
ต าราและ หนังสือ เพ่ือให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีมีประสงค์จะเสนอผลงานวิชาการประเภทต ารา 
หรือหนังสือ จะสามารถใช้เป็นรูปแบบของการผลิตผลงานวิชาการดังกล่าวต่อไปนี้ ดังนี้ 
 

 โครงสร้างรูปแบบของการผลิต “ต ารา”  
 1. รูปแบบของต ารา เป็นรูปเล่ม พิมพ์ หน้า – หลัง และเลือกพิมพ์ด้วยฟอนต์ไทยฟอนต์
ใดฟอนต์หนึ่งในจ านวน 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย(ดังตัวอย่างในภาคผนวก) ซึ่งรูปแบบของต ารา
ประกอบด้วย 
  1.1 ปกนอก มีโครงสร้าง ดังนี้ 
    1.1.1 ใส่เฉพาะชื่อวิชา 
    1.1.2 ใส่เฉพาะชื่อผู้แต่ง กรณีท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือยศ ให้ใส่ด้วย 
    1.1.3 คณะ... 
    1.1.4 มหาวิทยาลัย... 
    1.1.5 ใส่เฉพาะเลข พ.ศ. ตัวอย่าง เช่น 2557 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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ตัวอย่างปกนอก 
 

 ชื่อวิชา....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ............................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เลข พ.ศ. 
 

หมายเหตุ ปกนอกต้องมีสาระตามตัวอย่าง แต่ส าหรับรูปภาพหรือลวดลายบนหน้าปกนอก 
 จะมีหรือไม่มีก็ได้ 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 18 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 20 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 22 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 18 

ขนาดตัวอักษรอาจเป็น
ตัวหนาขนาด 24 หรือ 
22 ก็ได้ 
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 1.2  ปกใน  มีโครงสร้าง เช่นเดียวกับปกนอก 
 แต่ให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาใต้ชื่อผู้แต่ง และสาขาวิชา 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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ตัวอย่างปกใน 
 

ชื่อวิชา....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ 
คุณวุฒิ (เรียงตามล าดับจากน้อยไปมาก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ............................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เลข พ.ศ. 
 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 18 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 20 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 22 

ขนาดตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 18 

ขนาดตัวอักษรอาจเป็น
ตัวหนาขนาด 24 หรือ 
22 ก็ได้ 
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 1.3  สันปก  ผู้แต่งจะเขียนข้อความบนสันปก ต้องมีข้อความ ดังนี้ 
 1.3.1 ใส่เฉพาะชื่อสาขาวิชา 
 1.3.2 ใส่เฉพาะชื่อผู้แต่ง (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) 
 
ตัวอย่างสันปก 
 

 
 
 1.4  ค าน า  ประกอบด้วย 
 1.4.1 ชื่อวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา  
 1.4.2 ระบชุื่อของแต่ละบทในต ารา (ซึ่งอาจครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ได้) 
 1.4.3 ค ากล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเขียนต ารา 
 1.4.4 ชื่อผู้แต่ง (ใส่เฉพาะชื่อและสกุล) 
 1.4.5 วัน เดือน ที่พิมพ์ส าเร็จ 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อวิชา..........                       ชื่อผูแ้ต่ง.................... 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างค าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว้นระยะตัวอักษร 

พิมพ์ตัวอักษรที่ 9 

Font ขนาด 
20” ตัวหนา 
 

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  

ไม่ใส่เลขหน้าแต่นับหน้า 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ค าน า 
 
         ต าราวิชา................................รหัสวิชา.......................ได้เรียบเรียงขึ้นอย่าง
เป็นระบบครอบคลุมเนื้อหาสาระตามค าอธิบายของวิชาในหมวดวิชา
......................เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ ในวิชา
ดังกล่าว สามารถอ่านและท าความเข้าใจในเนื้อหาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้า
ศึกษาในวิชานี้ 
         ต าราเล่มนี้ ได้เพ่ิมเติมเนื้อหาให้กว้างขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน.............................................................................. ...ผู้แต่งหวังว่า ต ารานี้
คงอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตามสมควร หากท่านที่น าไปใช้มี
ข้อเสนอแนะ ผู้แต่งยินดีรับฟังความคิดเห็น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 

ชื่อผู้แต่ง................................. 
วันเดือนปีที่พิมพ์ส าเร็จ    

 
 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะห่างเคาะ enter 2 ครั้ง  
 

Font ขนาด 20” ตัวหนา 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 1.5 สารบัญ ประกอบด้วย 
 1.5.1   สารบัญ (พิมพ์ตรงกลางหน้ากระดาษ หน้าแรกของสารบัญจะต้องอยู่ 
หน้าขวามือ หรือหน้าคี่ในวงเล็บ) 
 1.5.2   หน้า (พิมพ์ชิดด้านขวามือ) 
 1.5.3   ค าน า (พิมพ์ชิดด้านซ้ายมือ) 
 1.5.4   สารบัญภาพ (พิมพ์ชิดด้านซ้ายมือ) 
 1.5.5   สารบัญตาราง (พิมพ์ชิดด้านซ้ายมือ) 
 1.5.6   บทที่ 1 ชื่อเรื่อง.....................................................................  
 1.5.7   สรุป หรือบทสรุป 
 1.5.8   ค าถามทบทวน หรือ แบบฝึกหัด 
 1.5.9   เอกสารอ้างอิง (ท้ายบทของแต่ละบท โดยพิมพ์ตรงกลางหน้ากระดาษ) 
 1.5.10  บรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 
 1.5.11  ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 1.5.12  ดัชนี/อภิธานศัพท์ (ถ้ามี) 
 หากสารบัญมีตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป หน้า 2, 3, 4 ให้พิมพ์หน้าซ้ายมือ หรือหน้าคู่ โดย
ให้ใส่ตัวอักษรในวงเล็บ หรือตัวเลขในวงเล็บ เช่น (ค) (ง) (จ) หรือ (4) (5) (6) เป็นต้น 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างสารบัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใส่เลขหน้าแต่นับหน้า 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

สารบัญ 
 

หน้า 
 
ค าน า (1) 
สารบัญ (3) 
สารบัญภาพ (5) 
สารบัญตาราง (7) 
บทที่ 1 ช่ือเรื่อง.................................. 1 
 ............................................................... 3 
 ............................................................... 5 
 สรุป/บทสรุป 10 
 ค าถามทบทวน/แบบฝึกหัด 20 
เอกสารอ้างอิง 25 
บทที่ 2 ชื่อเรื่อง.................................. 30 
 ............................................................... 31 
 ............................................................... 32 
 สรุป/บทสรุป 34 
 ค าถามทบทวน/แบบฝึกหัด 35 

ฯลฯ 
 

เอกสารอ้างอิง 37 
บรรณานุกรม 39 
ภาคผนวก  41 

 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

Font ขนาด 20” ตัวหนา 
 ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 1.6 สารบัญภาพ พิมพ์กลางกระดาษ หน้าแรกของสารบัญภาพต้องอยู่หน้าขวามือ หรือ
หน้าคี่ ไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่ให้นับหน้า ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
 1.6.1  ภาพที่ (พิมพ์ชิดด้านซ้ายมือ) 
 1.6.2  หน้า (พิมพ์ชิดด้านขวามือ) 
 หากสารบัญภาพมีมากกว่า 1 หน้าขึ้นไป หน้า 2 ให้พิมพ์หน้าซ้ายมือ หรือหน้าคู่ 
พิมพ์ต่อกันไปเรื่อยๆ จนจบ โดยให้ใส่ตัวอักษร หรือตัวเลขไว้ในวงเล็บ เช่น (ฉ) (ช) (ซ) หรือ (6) (7) (8)  
เป็นต้น 
 การเรียงล าดับภาพให้เรียงตามบทท่ี เช่น 
 -  บทที่ 1 มี 3 ภาพ เรียง 1.1,  1.2 และ 1.3 
 -  บทที่ 2 มี 2 ภาพ เรียงภาพ 2.1 และ 2.2 เป็นต้น 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างสารบัญภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใส่เลขหน้าแต่นับหน้า 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
 

 

 1.1 …………………………………………………………………………………………… 4 
 1.2 …………………………………………………………………………………………… 9 
 1.3 …………………………………………………………………………………………… 12 
 1.4 …………………………………………………………………………………………… 21 
 2.1 …………………………………………………………………………………………… 41 
 4.1 …………………………………………………………………………………………… 95 
 4.2 …………………………………………………………………………………………… 96 
 5.1 …………………………………………………………………………………………… 112 
 7.1 …………………………………………………………………………………………… 108 
 7.2 ……………………………………………………………………………………………. 181 
 9.1 …………………………………………………………………………………………… 227 
 
 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

Font ขนาด 20” ตัวหนา 
 ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 1.7 สารบัญตาราง พิมพ์กลางหน้ากระดาษ หน้าแรกของสารบัญตารางต้องอยู่หน้าขวามือ 
หรือหน้าคี่ ไมต่้องใส่เลขหน้าแต่ให้นับหน้า ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
 1.7.1  ตารางที่ (พิมพ์ชิดด้านซ้ายมือ) 
 1.7.2  หน้า (พิมพ์ชิดด้านขวามือ) 
 หากสารบัญตารางมีมากกว่า 1 หน้าขึ้นไป หน้า 2 หรือหน้าคู่ พิมพ์ต่อกันไปเรื่อยๆ  
จนจบ โดยให้ใส่ตัวอักษร หรือตัวเลขในวงเล็บ เช่น (ซ) (ฌ) (ญ) หรือ (8) (9) (10) เป็นต้น 
 การเรียงล าดับตาราง เรียงเช่นเดียวกับสารบัญภาพ เช่น 
 -  บทที่ 1 มี 1 ตาราง เรียงตาราง 1.1  
 -  บทที่ 2 มี 3 ตาราง เรียงตาราง 2.1, 2.2 และ 2.3 เป็นต้น 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างสารบัญตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใส่เลขหน้าแต่นับหน้า 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
 

 

 2.1 …………………………………………………………………………………………… 40 
 2.2 …………………………………………………………………………………………… 45 
 4.1 ………………………………………………………………….……………………….. 85 
 4.2 ………………………………………………………………….……………………….. 97 
 6.1 …………………………………………………………………………………………… 135 
 6.2 …………………………………………………………………………………………… 137 
 8.1 ………………………………………………………………………………………….. 138 
 9.1 …………………………………………………………………………………………… 225 
 9.2 …………………………………………………………………………………………… 235 
 
 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

Font ขนาด 20” ตัวหนา 
 ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 2.  เนื้อหาของต ารา 
 การเขียนเนื้อหาของต าราในแต่ละเล่ม ควรจะแบ่งเป็นตอน หรือเป็นบท ซึ่งจะท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจในเนื้อหาสาระได้ง่ายขึ้น โดยน าเอาหัวข้อต่างๆ มาจัดเรียงเป็นหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย 
จะท าให้เกิดเป็นระบบมากขึ้น 
 

ตามรูปแบบการเขียนเนื้อหาในหน้าถัดไป 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างรูปแบบเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใส่เลขหน้าแต่นับหน้า 

เริ่มหน้าคี่เสมอ 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
                (ความน า คล้ายการน าเข้าสู่บทเรียน ไม่ควรเกิน 15 บรรทัด 
 ความน ากับสรุปท้ายบทจะต้องสอดคล้องกัน) 
 
[หัวข้อหลัก] 
 ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 1.  หัวข้อรอง 
 ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 1.1  หัวข้อย่อยของหัวข้อรอง ........................................ 
………………………………………………………………………………….…..…………………… 
 1.2  หัวข้อย่อยของหัวข้อรอง ........................................ 
........................................................................................................................ 
 2.  หัวข้อรอง 
 ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2.1  หัวข้อย่อยของหัวข้อรอง ........................................ 
………………………………………………………………………………….…..…………………… 
 2.2  หัวข้อย่อยของหัวข้อรอง ........................................ 
........................................................................................................................ 
 
 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

Font ขนาด 20” ตัวหนา 
 

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง  
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างรูปแบบเนื้อหา(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

[สรุป/บทสรุป]  
 …………………… (ไม่เกิน 15 บรรทัด) ……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค าถามทบทวน/แบบฝึกหดั  
(เป็นค าถามอัตนัย หรือแบบฝึกหัด ประมาณ 10 - 20 ข้อ) 
 1.  ……………………………………………………………………………… 
 2.  ……………………………………………………………………………… 
 3.  ……………………………………………………………………………… 
 4.  ……………………………………………………………………………… 
 5.  ……………………………………………………………………………… 
 6.  ……………………………………………………………………………… 
 7.  ……………………………………………………………………………… 
 8.  ……………………………………………………………………………… 
 9.  ……………………………………………………………………………… 
 10. ……………………………………………………………………………… 
 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างรูปแบบเนื้อหา(ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขึ้นหน้าใหม่เสมอ 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

เอกสารอ้างอิง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ 

1 นิ้ว 

Font ขนาด 18” ตัวหนา 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 3.  บรรณานุกรม เป็นบัญชีรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้า โดยรวบรวมจาก
เอกสารอ้างอิงท้ายบทมาจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ท้ายเนื้อหาของเรื่อง บรรณานุกรมมีมากกว่าเอกสารอ้างอิงก็ได้ 
 
 
 

ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวอย่างบรรณานุกรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว 

บรรณานุกรม 
 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
ทิศนา  แขมมณี. (2552). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวน 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 4.  ภาคผนวก 
 ภาคผนวก เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้นท้ายเนื้อหา เพ่ือเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน 
 
 5.  การเผยแพร่ กระท าได้หลายวิธี 
  5.1  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือส านักพิมพ์ หรือการถ่ายส าเนา
เย็บเป็นรูปเล่ม 
  5.2  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปของซีดีรอม ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าว 
ต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ทั้งนี้ต้องได้รับ  
การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบัน
ทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น 
  5.3  ต าราใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
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 โครงสร้างรูปแบบของการผลิต “หนังสือ”  
 1.  รูปแบบของหนังสือ เป็นรูปเล่ม พิมพ์ หน้า – หลัง และเลือกพิมพ์ด้วยฟอนต์ไทยฟอนต์ใด
ฟอนต์หนึ่งในจ านวน 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย(ดังตัวอย่างในภาคผนวก) ประกอบด้วย 
 1.1  ปกนอก มีโครงสร้าง ดังนี้  
  1.1.1  ชื่อเรื่อง (ก าหนดขึ้นเองให้สอดคล้อง และครอบคลุมเนื้อหา) 
 1.1.2  ชื่อผู้แต่ง (อาจใส่ต าแหน่งทางวิชาการ หรือยศ (ถ้ามี)) 
 1.2  สันปก  ผู้แต่งจะเขียนข้อความ ประกอบด้วย 
   1.2.1   ชื่อเรื่อง 
   1.2.2   ชื่อผู้แต่ง (อาจใส่ต าแหน่งทางวิชาการ หรือยศ (ถ้ามี)) 
 1.3  ปกใน มีโครงสร้างเช่นเดียวกับปกนอก  โดยด้านหลังของปกในให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้           
ชื่อเรื่อง  ชื่อ-สกุลของผู้แต่ง(ไม่ต้องระบุต าแหน่งทางวิชาการหรือยศ) ชื่อ-สกุลของผู้ออกแบบปก(ไม่ต้องระบุ
ต าแหน่งทางวิชาการหรือยศ) ครั้งที่พิมพ์  จ านวนที่พิมพ์  ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์  นอกจากนี้อาจระบุเกี่ยวกับ
ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น  ISBN หรือ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ  ฯลฯ 
 1.4  ค าน า ประกอบด้วย 
   1.4.1  ชื่อเรื่อง ผู้แต่งสามารถก าหนดขึ้นเอง แต่ต้องให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะเขียน 
และต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   1.4.2  การระบุชื่อของแต่ละบทในหนังสือ และค ากล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง(ถ้ามี) 
   1.4.3  ชื่อผู้แต่ง (ใส่เฉพาะชื่อและสกุล) 
   1.4.4  วัน เดือน ที่พิมพ์ส าเร็จ 
 1.5 สารบัญ  ประกอบด้วยรายการเช่นเดียวกับสารบัญของต ารา แต่ไม่ต้องมีรายการค าถาม
ทบทวนหรือแบบฝึกหัด และเอกสารอ้างอิงท้ายบทแต่ละบท โดยมีรูปแบบการจัดพิมพ์เช่นเดียวกับสารบัญของต ารา 
 1.6  สารบัญภาพ มีรูปแบบการพิมพ์เช่นเดียวกับสารบัญภาพของต ารา 
 1.7  สารบัญตาราง มีรูปแบบการพิมพ์เช่นเดียวกับสารบัญตารางของต ารา 
 2. เนื้อหาของหนังสือ 
 การเขียนเนื้อหาของหนังสือมีหลักการเหมือนกับการเขียนเนื้อหาของต าราที่ผู้แต่งมีความ
สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ  โดยสามารถก าหนดชื่อเรื่อง หัวข้อเรื่อง และเนื้อหาเองได้  แต่ต้องสอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 
 3. บรรณานุกรม และภาคผนวก  เหมือนกับการจัดท าต ารา 
 4. การเผยแพร่ กระท าได้หลายวิธี 
 4.1  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ 
 4.2  การเผยแพร่ โดยสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์ ในรูปของซีดี รอม ซึ่ งการเผยแพร่ดั งกล่ าว 
ต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง  ๆในหลักสูตร ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชานั้น  ทั้งนี้เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การน าหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเติมเนื้อหา เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ฯ และให้มีการประเมินหนังสือนั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้ 
แตต่้องท าการเผยแพร่หนังสือนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 4.3  หนังสือต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
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เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการประเภท “ต าราหรือหนังสือ” 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดประเด็นการประเมินไว้ 2 ส่วน คือ 
 

 ส่วนที่ 1 ลักษณะทิศทางของต าราหรือหนังสือ 
 ในส่วนนี้เป็นเกณฑ์ลักษณะทิศทางของผลงานวิชาการซึ่ง ก.พ.อ. ก าหนดให้ประเมินผล
งานวิชาการในทุกประเภท โดยก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้น ามาก าหนดเป็นลักษณะทิศทางของต าราหรือหนังสือ (ดังปรากฏในแบบประเมิน
คุณภาพต าราหรือหนังสือในเอกสารหน้า 108) 
 ส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพของต าราหรือหนังสือ ก าหนดประเด็นประเมินไว้ 6 ประเด็น  
(ดังปรากฏในแบบประเมินคุณภาพต าราหรือหนังสือในเอกสารหน้า 109) 
 
 ทั้งนี้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถศึกษาท าความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน
ต่างๆ เพ่ือจัดท าผลงานวิชาการประเภทต าราหรือหนังสือ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ได้ ดังรายละเอียดใน 
“แบบประเมินคุณภาพต าราหรือหนังสือ” ต่อไปนี้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
แบบประเมินคุณภาพต าราหรือหนังสือ 

 

ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  
ชื่อผู้แต่ง.......................................................................................................................................................... 
ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ในระดับ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์         รองศาสตราจารย์         ศาสตราจารย์ 
                                  โดยวิธี          ปกติ              พิเศษ       
............................................................................................................................................. 
 

เกณฑ์ลักษณะทิศทางและคุณภาพของต าราหรือหนังสือ 
 

ส่วนที่ 1  ลักษณะทิศทางของต าราหรือหนังสือ 
 

 เกณฑ์ลักษณะทิศทาง   ต าราหรือหนังสือต้องมีทิศทางตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี              
ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา  จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ลักษณะทิศทาง 
 

 ผลการประเมินพบว่า ต าราหรือหนังสือมีลักษณะทิศทางต่อไปนี้ 
1.1 สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และ 
 การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  
1.2 เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
1.3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1.4 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
1.5 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

 
 

สรุปผลการประเมินด้านทิศทางของต าราหรือหนังสือ 
 

                     ผ่านตามเกณฑ์                ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ  (ถ้ามี).................................................................................................. ......... 
.........................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ : กรณีผลการประเมินด้านทิศทางของต ารา/หนังสือไม่ผ่านตามเกณฑ์  ไม่ต้องประเมินในส่วนที่  2 
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แบบประเมินคุณภาพต ารา/หนังสือ  หน้า  2 
 

ส่วนที่  2   ลักษณะคุณภาพของต าราหรือหนังสือ 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินคุณภาพของต าราหรือหนังสือ  จ าแนกตามระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 

         1. กรณีโดยวิธีปกติ 
 ระดับ  ผศ.  ต้องมีผลการประเมินต าราหรือหนังสือ          ไม่ต่ ากว่า  ระดับดี     (คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00) 
 ระดับ  รศ.  ต้องมีผลการประเมินต าราหรือหนังสือ          ไม่ต่ ากว่า  ระดับดี     (คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00) 
 ระดับ  ศ.   ต้องมีผลการประเมินต าราหรือหนังสือ          ไม่ต่ ากว่า ระดับดีมาก  (คะแนนเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง  3.01 – 3.50) 
         2. กรณีโดยวิ ธีพิ เศษ  

 ระดับ  ผศ.  ต้องมีผลการประเมินต าราหรือหนังสือ          ไม่ต่ ากว่า  ระดับดมีาก  (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.01 – 3.50) 
 ระดับ  รศ.  ต้องมีผลการประเมินต าราหรือหนังสือ          ไม่ต่ ากว่า  ระดับดมีาก  (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.01 – 3.50) 
 ระดับ  ศ.    ต้องมีผลการประเมินต าราหรือหนังสือ          ไม่ต่ ากว่า  ระดับดเีด่น  (คะแนนเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง  3.51 – 4.00) 
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละรายการประเมินของต าราหรือหนังสือ   
 คุณภาพระดับพอใช้  =   คะแนนระหว่าง 1.00 - 2.50 
 คุณภาพระดับดี   =   คะแนนระหว่าง 2.51 – 3.00 
 คุณภาพระดับดีมาก  =   คะแนนระหว่าง 3.01 – 3.50 
 คุณภาพระดับดีเด่น  =   คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.00 
 

ล า 

ดับ 
                         รายการประเมิน 

            โปรดระบุคะแนนการประเมินคุณภาพ 
ระดับพอใช้ 

(1.00 - 2.50) 
ระดับดี 

(2.51 – 3.00) 
ระดับดีมาก 

(3.01 – 3.50) 
ระดับดีเด่น 

(3.51 – 4.00) 
1 แนวคิดและการน าเสนอชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวิชาการ     

2 มีการสังเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันต่อความก้าวหน้า              
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

    

3 มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิม     

4 การสอดแทรกผลงานวิจัย (ของผู้เสนอขอ และ/หรือของผู้อื่น)     

5 เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความสมบูรณ์     

6 เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกต้อง     

                                                                        คะแนนรวม  

                                                    เฉลี่ยคะแนน (คะแนนรวม/6)  

 

สรุปความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี........................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................... .......................................... 
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แบบประเมินคุณภาพต ารา/หนังสือ  หน้า  3 
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................................ ............................. 
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................................ ............................. 
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ...................................................................................  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพของต าราหรือหนังสือ           
                 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
                     ผ่าน เกณฑ์การประเมินในระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ                                                  
      โดยมีคุณภาพของต าราหรือหนังสือ อยู่ในระดับ 

  ดี       มีคะแนนจากการประเมิน = ………………………………..   

  ดีมาก มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 

  ดีเด่น มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 
 

     ลงช่ือผู้ประเมิน............................................................................. 
       (.....................................................................) 
                 วันที่..............เดือน.........................พ.ศ........... 
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  จากแบบประเมินคุณภาพต าราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าได้ให้ความส าคัญกับ
เกณฑ์ลักษณะทิศทางของต าราหรือหนังสือ กล่าวคือต าราหรือหนังสือที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับทิศทางที่
ก าหนดไว้กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา หากต าราหรือหนังสือ 
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จะไม่ได้รับการประเมินคุณภาพในส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพของต าราหรือหนังสือ 
   ส าหรับในส่วนของการประเมินลักษณะคุณภาพของต าราหรือหนังสือนั้น ใช้วิธีการประเมิน
ระดับคุณภาพ 4 ระดับคือ 
   ระดับพอใช้ มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 1.00 – 2.50 
   ระดับดี มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00 
   ระดับดีมาก มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 
   ระดับดีเด่น มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.00 
  โดยผู้ประเมินคุณภาพของต าราหรือหนังสือ แต่ละท่านจะประเมินผลตามหัวข้อการประเมิน
ทั้ง 6 หัวข้อดังกล่าวข้างต้น แล้วน าคะแนนการประเมินมาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ยของการประเมินต ารา
หรือหนังสือ นั้นๆ จากนั้นจึงสรุปผลการประเมินโดยเทียบจาก “เกณฑ์การผ่านการประเมินต าราหรือ
หนังสือ จ าแนกตามระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ” ดังนี้ 
 กรณีโดยวิธีปกติ 
  ระดับ ผศ.  ต้องมีผลการประเมินต าราหรือหนังสือ  ไม่ต่ ากว่า  ระดับดี (คะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 2.51 - 3.00) 
  ระดับ รศ.  ต้องมีผลการประเมินต าราหรือหนังสือ  ไม่ต่ ากว่า  ระดับดี (คะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 2.51 - 3.00) 
  ระดับ ศ.    ต้องมีผลการประเมินต าราหรือหนังสือ  ไม่ต่ ากว่า  ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 3.01 - 3.50) 
 กรณีโดยวิธีพิเศษ 
  ระดับ ผศ.  ต้องมีผลการประเมินต าราหรือหนังสือ  ไม่ต่ ากว่า  ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 3.01 - 3.50) 
  ระดับ รศ.  ต้องมีผลการประเมินต าราหรือหนังสือ  ไม่ต่ ากว่า  ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 3.01 - 3.50) 
  ระดับ   ศ.  ต้องมีผลการประเมินต าราหรือหนังสือ  ไม่ต่ ากว่า  ระดับดีเด่น (คะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 3.51 – 4.00) 
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  ผลงานทางวิชาการ ประเภท “บทความทางวิชาการ” 
  
 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ได้ให้ค านิยาม รูปแบบ 
การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของบทความทางวิชาการไว้ดังนี้ 
 
 บทความทางวิชาการ 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 

งานเขียนทางวิชาการซึ่ งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์          
อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการส ารวจ
วรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการ
น าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่
ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 
 
ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ
วิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์บทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม       
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
1. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
         ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่ งพิมพ์หรือเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว 
3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)ของการประชุม
ทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ที่น ามาเสนอนั้นแล้ว 
          เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“บทความทางวิชาการ” นั้นแล้ว การน า “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ และให้มี 
การประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 
 
ระดับดี  เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และ
ทันสมัย มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
   2. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
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 บทความทางวิชาการ 
ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. มีลักษณะงานเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับใน      
วงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
 รูปแบบของการน าเสนอบทความทางวิชาการ 
 จากค าจ ากัดความของบทความทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าบทความทางวิชาการเป็นการเขียนที่มีหลักฐาน หรือเอกสารอ้างอิงประกอบ  
มีการค้นคว้าหรือรวบรวมเนื้อหาจากสิ่งตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ แล้วน ามาวิเคราะห์วิจารณ์ในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง โดยผู้เขียนบทความได้แสดงความคิดเห็นของตนเองไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นในการเลือกเนื้อหา
ส าหรับบทความนั้นๆ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ด้วย 
 ส าหรับรูปแบบของการน าเสนอบทความทางวิชาการนั้น มีโครงสร้างรูปแบบประกอบด้วย 
(1) ชื่อเรื่อง (2) ชื่อผู้เขียน (3) เนื้อหา ประกอบด้วย บทน า เนื้อเรื่องที่มีการแสดงเหตุผล ที่มาของประเด็น
ที่ต้องการน าเสนอ หรือวิเคราะห์พิจารณา ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุป 
(4) เอกสารอ้างอิง 
 ในการนี้ ขอน าเสนอโครงสร้างรูปแบบบทความทางวิชาการ ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีมีความประสงค์จะเสนอผลงานวิชาการประเภท “บทความทางวิชาการ” สามารถด าเนินการตาม
รูปแบบดังกล่าวต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 

พิจารณาตามรูปแบบการเขียนบทความทางวิชาการในหน้าถัดไป 
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ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความทางวิชาการ  
 

ชื่อเรื่องภาษาไทย 
(TH SarabunPSK,16 pt, Bold, ยาวไม่เกิน 2 บรรทัด) 

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 
(TH SarabunPSK,16 pt, Bold, ยาวไม่เกิน 2 บรรทัด) 

 
*ชื่อ นามสกุล ชื่อ นามสกุล และชื่อ นามสกุล 

(กรณีมีผู้ร่วมแต่งมากกว่า 3 ท่าน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งท่านแรกและคณะ) 
(ภาษาไทย, TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 

หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
(ภาษาไทย, TH SarabunPSK, 14 pt) 

 
บทคัดย่อ (TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 
 เนื้อหา (TH SarabunPSK,14 pt, Tab 1.27 cm.)................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
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ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความทางวิชาการเชิงวิเคราะห์ 
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*ชื่อ นามสกุล ชื่อ นามสกุล และชื่อ นามสกุล 

(กรณีมีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 3 ทา่น ให้ใส่ช่ือนักวิจัยท่านแรกและคณะ) 
(ภาษาไทย, TH SarabunPSK, 14 pt, Bold) 

หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการประเภท “บทความทางวิชาการ” 
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดประเด็นการประเมินไว้ 2 ส่วน คือ 
 

 ส่วนที่ 1 ลักษณะทิศทางของบทความทางวิชาการ 
 ในส่วนนี้เป็นเกณฑ์ที่มีลักษณะทิศทางของผลงานวิชาการซึ่ง ก.พ.อ.ก าหนดให้ประเมินผล
งานวิชาการในทุกประเภท โดยก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้น ามาก าหนดเป็นลักษณะทิศทางของบทความทางวิชาการ 5 ประการ (ดังปรากฏ    
ในแบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ ในเอกสารหน้า 120) 
 ส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพของบทความทางวิชาการ ก าหนดประเด็นประเมินไว้ 4 ประเด็น 
(ดังปรากฏในแบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการในเอกสารหน้า 121) 
 
 ทั้งนี้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถศึกษา ท าความเข้าใจเกณฑ์การประเมินต่างๆ 
เพ่ือจัดท าผลงานวิชาการประเภทบทความทางวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้ ดังรายละเอียดใน  
“แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ” ต่อไปนี้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ 

 

ชื่อเรื่อง ............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 

ชื่อผู้เขียน ....................................................................................................................................................... 
ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ในระดับ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
                                  โดยวิธี          ปกติ              พิเศษ       
............................................................................................................................................. 
เกณฑ์ลักษณะทิศทางและคุณภาพของบทความทางวิชาการ 
 

ส่วนที่  1  ลักษณะทิศทางของบทความทางวิชาการ 
 

 เกณฑ์ลักษณะทิศทาง :  บทความทางวิชาการต้องมีทิศทางตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี 
ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา  จึงถือว่าผ่านตามเกณฑ์ลักษณะทิศทาง 
 

 ผลการประเมินพบว่า  บทความทางวิชาการมีลักษณะทิศทางต่อไปนี้ 
1.1 สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และ 

การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  
1.2 เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
1.3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1.4 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
1.5 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 

สรุปผลการประเมินด้านทิศทางของบทความทางวิชาการ 
 

              ผ่านตามเกณฑ์       ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

ความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ  (ถ้ามี).................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ...................................................................................  
 

หมายเหตุ :  กรณีผลการประเมินด้านทิศทางของบทความทางวิชาการไม่ผ่านตามเกณฑ์   
ไม่ต้องประเมินในส่วนที่  2 
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แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ  หน้า  2 
 
ส่วนที่ 2  ลักษณะคุณภาพของบทความทางวิชาการ 
เกณฑ์การผ่านการประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการ จ าแนกตามระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 

         1. กรณีโดยวิธีปกติ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินบทความทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่า  ระดับด ี     (คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  2.51 – 3.00) 
         2. กรณีโดยวิ ธีพิ เศษ  

 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินบทความทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่า  ระดับดีมาก  (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.01 – 3.50) 
 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละรายการประเมินของบทความทางวิชาการ 
 คุณภาพระดับพอใช้  =   คะแนนระหว่าง 1.00 - 2.50 
 คุณภาพระดับดี   =   คะแนนระหว่าง 2.51 - 3.00 
 คุณภาพระดับดีมาก  =   คะแนนระหว่าง 3.01 – 3.50 
 คุณภาพระดับดีเด่น  =   คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.00 
 

ล า 

ดับ 
                         รายการประเมิน 

            โปรดระบุคะแนนการประเมินคุณภาพ 
ระดับพอใช้ 

(1.00 - 2.50) 
ระดับด ี

(2.51 – 3.00)          
ระดับดีมาก 

(3.01 – 3.50) 
ระดับดีเด่น 

(3.51 – 4.00) 
1 การก าหนดประเด็นที่ชัดเจน     

2 การวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ     

3 การสรุปประเด็นและการสังเคราะห์     

4 มีเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมครบถ้วนสมบูรณ์     

                                                                 คะแนนรวม  

                                             เฉลี่ยคะแนน (คะแนนรวม/4)  

 

สรุปความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.......................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................................ .............................   
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  แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ หน้า  3 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการ 

                 ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมินในระดับที่ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
                     ผ่าน เกณฑ์การประเมินในระดับท่ีขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ                                                  
      โดยมีคุณภาพของบทความทางวิชาการ อยู่ในระดับ 

  ดี       มีคะแนนจากการประเมิน = ………………………………..   

  ดีมาก มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 

  ดีเด่น มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 
 
 
 

     ลงช่ือผู้ประเมิน............................................................................. 
(.....................................................................) 

          วันที่..............เดือน.........................พ.ศ............ 
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 จากแบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าได้ให้ความส าคัญ
กับเกณฑ์ลักษณะทิศทางของบทความทางวิชาการ กล่าวคือบทความทางวิชาการที่เสนอจะต้องสอดคล้อง
กับทิศทางที่ก าหนดไว้กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา           
หากบทความทางวิชาการไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จะไม่ได้รับการประเมินคุณภาพในส่วนที่ 2 ลักษณะ
คุณภาพของบทความทางวิชาการ 
 ส าหรับในส่วนของการประเมินลักษณะคุณภาพของบทความทางวิชาการนั้นใช้วิธีการประเมิน
ระดับคุณภาพ 4 ระดับคือ 
  ระดับพอใช้ มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 1.00 – 2.50 
  ระดับดี มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00 
  ระดับดีมาก มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 
  ระดับดีเด่น มีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.00 
 โดยผู้ประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการแต่ละท่านจะประเมินผลตามหัวข้อประเมิน 
ทั้ง 4 หัวข้อดังกล่าวข้างต้น แล้วน าคะแนนการประเมินมาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพของงานวิจัยและบทความวิจัยนั้นๆ จากนั้นจึงสรุปผลการประเมิน โดยเทียบจาก “เกณฑ์การผ่าน
ประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการจ าแนกตามระดับที่ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ” ดังนี้ 
 กรณีโดยวิธีปกติ 
 ระดบั ผศ. ต้องมีผลการประเมินบทความทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่า ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00) 
 กรณีโดยวิธีพิเศษ 
 ระดับ ผศ. ต้องมีผลการประเมินบทความทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่า ระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50) 
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บทท่ี 4 
บรรณานุกรมและการอ้างอิง 

 
การอ้างอิงเอกสาร (Citations) คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาใช้อ้างอิง 

ในการเขียนผลงานต่างๆ เพ่ือเป็นการแสดงหลักฐานส าคัญซึ่งจะท าให้ผลงานเขียนนั้นๆ เป็นที่ยอมรับและ
น่าเชื่อถือ เป็นการให้เกียรติแก่ผู้เขียนเดิมซึ่งเป็นผู้เสนอผลงานเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้ว และเป็นการแสดงเจตนา
บริสุทธิ์ของผู้เขียนว่าไม่ได้ขโมยความคิดหรือลอกเลียนข้อมูลของผู้อ่ืนโดยไม่มีการอ้างอิง (Plagiarism)  
ซึ่งหากมีการตรวจพบจะเกิดผลเสียหายร้ายแรง เพราะถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดหลักจรรยาบรรณในทาง
วิชาการท่ีไม่ควรกระท า 

การอ้างอิงเอกสาร ในคู่มือเล่มนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์ของ The American Psychological 
Association (APA) ซึ่งเป็นรูปแบบการอ้างอิงเอกสารที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับความนิยม 
อย่างกว้างขวางทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงเอกสารแบบ APA ในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง
เพ่ือให้ผู้จัดท าผลงานทางวิชาการใช้เป็นรูปแบบในการด าเนินการ ในกรณีที่ผู้จัดท าผลงานทางวิชาการ 
มีเงื่อนไขในการจัดท าที่ต้องใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบอ่ืนๆ ก็สามารถปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม 
ส าหรับรูปแบบ APA ในการอ้างอิง มี 2 ส่วน คือ  การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง และการเขียนและ 
การพิมพ์บรรณานุกรม 
 
 
 การอ้างอิงในส่วนเนื้อเร่ือง  
 
 การก าหนดรูปแบบการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง มีหลักการเขียนการอ้างอิงแบบชื่อ -ปี  
มีรายละเอียดดังนี้ 
   1. อ้างไว้ข้างหน้าข้อความ ใช้ในกรณีต้องการเน้นชื่อผู้แต่งที่เป็นเจ้าของข้อความหรือแนวคิด 
โดยอ้างชื่อผู้แต่งอยู่ในเนื้อความและระบุปีและเลขหน้าของเอกสารที่อ้างใส่ไว้ในวงเล็บ  ตามด้วยข้อความที่
อ้าง ตัวอย่างเช่น 

ชื่อผู้แต่ง (ปีพิมพ์) …        
     ชื่อผู้แต่ง (ปีพิมพ์ : เลขหน้า)… 
   2. อ้างไว้ข้างหลังข้อความ ใช้ในกรณีต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดที่น ามาอ้าง โดยอ้างทั้ง
ชื่อผู้แต่งและปีใส่ไว้ในวงเล็บต่อจากข้อความที่อ้าง 

…(ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์ : เลขหน้า) 
   หมายเหตุ  
    1. กรณีท่ีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์  
     1.1 อ้างอิงฉบับภาษาไทยให้ใส่ ม.ป.ป.  
     1.2 อ้างอิงฉบับภาษาอังกฤษให้ใส่ n.d. แทนปีพิมพ์  
    2. การพิมพ์ชื่อผู้แต่ง  
     2.1 เอกสารที่มีผู้แต่ง 1 คน 
      2.1.1 ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลตามล าดับ  
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ตัวอย่างเช่น 
       ขยัน  อดทน(2552 : 12) กล่าวว่า ... 

 … (ขยัน  อดทน, 2552 : 12)    
      2.1.2 ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ หรือผู้แต่งชาวต่างประเทศ
ให้ใส่ชื่อสกุลเท่านั้น  ตัวอย่างเช่น 

 Goog(2014 : 12) กล่าวว่า ... 
 … (Good, 2014 : 12) 

      ในกรณีทีผู่้แต่งชาวต่างประเทศท่ีมีชื่อสกุลซ้ ากัน ให้ใส่อักษรย่อชื่อต้น และชื่อกลาง
ก ากับไว้ทุกครั้งที่อ้าง แม้ปีท่ีพิมพ์จะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 

T. Good(2014 : 12) … 
Y.K. Good(2011 : 59) … 
หรือ 
…(T. Good, 2014 : 12) 
…(Y.K. Good, 2011 : 59) 

     2.2 เอกสารที่มีผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 และตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 2 
ตัวอย่างเช่น 

 ... (ขยัน  อดทน และชื่นชม  ยินดี, 2552 : 12)  
 ขยัน  อดทน และชื่นชม  ยินดี(2552 : 12) กล่าวว่า ...  
 ... (Good and Best, 2010 : 44) 
 Good and Best(2010 : 44) … 

     2.3 เอกสารผู้แต่ง มากกว่า 2 คนข้ึนไป ให้ใช้ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 และตามด้วย “และ
คณะ” หรือ “et al.” ตัวอย่างเช่น 

 ... (ขยัน  อดทน และคณะ, 2552 : 12) 
 ขยัน  อดทน และคณะ(2552 : 12) … 
 … (Good et al., 2010 : 44) 
 Good et al.(2010 : 44) … 

     2.4 ผู้แต่งที่เป็นกลุ่มบุคคล ที่ท าหน้าที่เป็นผู้แต่ง ได้แก่ หน่วยงานราชการ สมาคม 
สถาบันหรือกลุ่มศึกษาต่างๆ ให้ใส่กลุ่มบุคคลนั้นๆ เป็นชื่อผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(2557 : 98) ... 
... (มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2557 : 98) 

     2.5 เอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเรื่องของเอกสารแทนชื่อผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
       คู่มือการจัดท าผลงานทางวิชาการ(2557 : 70) … 
       … คู่มือการจัดท าผลงานทางวิชาการ, 2557 : 70) 
    3. การอ้างอิงเอกสาร 2 รายการ หรือมากกว่า 
     3.1 กรณีอ้างอิงผู้แต่งคนเดียวกันแต่เอกสารตีพิมพ์ต่างปี ให้ใช้เครื่องหมาย 
semicolon (;) กั้นระหว่างปีที่พิมพ์โดยไม่ต้องเขียนชื่อเพ่ิม ตัวอย่างเช่น 
       ขยัน  อดทน(2553 : 76 ; 2557 : 9) … 
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       ... (ขยัน  อดทน, 2553 : 76 ; 2557 : 9)  
     3.2 กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันตีพิมพ์ในปีเดียวกัน แต่หลายแหล่ง ในรายการอ้างอิง
เอกสารท้ายเล่มจะต้องระบุตัวอักษร ก ข ค . . . หรือ a b c . . . ตามล าดับ ต่อท้ายปีพิมพ์เพ่ือให้ทราบว่า
ไม่ใช่เอกสารชิ้นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น 
       ขยัน  อดทน(2553ก : 78) … 
       ขยัน  อดทน(2553ข : 4) … 
       ... (ขยัน  อดทน, 2553ก : 78)  
       ... (ขยัน  อดทน, 2553ข : 4)  

 Good(2012a : 43) … 
 Good (2012b : 39) … 
 … (Good, 2012a : 43)  
 … (Good, 2012b : 39)  

     3.3 กรณีท่ีอ้างอิงจากหลายแหล่งให้ใช้เครื่องหมาย semicolon (;) คั่นระหว่าง
เอกสารอ้างอิง โดยเรียงล าดับตามปีที่พิมพ์ของเอกสาร ตัวอย่างเช่น 
       … (ขยัน  อดทน, 2548 : 4 ; ชื่นชม  ยินด,ี 2551ก : 78) 
       ขยัน  อดทน(2548 : 4) ; ชื่นชม  ยินดี(2551ก : 78)... 
    4. การอ้างถึงเอกสารที่ถูกอ้างอิงอยู่ในเอกสารอ่ืน กรณีที่เอกสารที่ต้องการอ้าง(ข้อความที่
ต้องการอ้าง/เอกสารดั้งเดิม/เอกสารต้นฉบับที่อ้างอิง) ถูกน าไปอ้างไว้ในเอกสารอ่ืน(เอกสารที่ได้อ่านด้วย
ตนเอง) หากไม่สามารถหาต้นฉบับของเอกสารที่ถูกน าไปอ้างได้ สามารถใส่ชื่อผู้แต่งเอกสารที่ได้อ่านด้วย
ตนเอง ตามด้วยค าว่า อ้างอิงจาก หรือ cited from แล้วตามด้วยชื่อผู้แต่งเอกสารต้นฉบับที่ถูกอ้าง  
ตัวอย่างเช่น 

  ชื่นชม  ยินด(ี2555 : 65 อ้างอิงจาก Best, 1998 : 8) … 
     …(ชื่นชม  ยินดี, 2555 : 65 อ้างอิงจาก Best, 1998 : 8) 
     Good(2011 : 82 cited from Best, 1998 : 19) … 
     … (Good, 2011 : 82 cited from Best, 1998 : 19)  
 
 

 การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรม 
 
  รูปแบบการเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรมเพ่ืออ้างอิงในส่วนท้ายเล่มส าหรับแบบ APA  
มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   1. หลักทั่วไป 
    1.1 ชื่อผู้แต่ง 
     1) ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย ให้ใส่ชื่อและนามสกุลตามล าดับ โดย 
      (1) ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ (เช่น นาย นาง นางสาว) ยศ (เชน่ พ.ต.ท. ร.อ.) 
ต าแหน่ง (เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) หรือคุณวุฒิ (เช่น ดร. นพ.)  
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      (2) หากผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ ให้กลับข้อความที่ระบุบรรดาศักดิ์
หรือฐานันดรศักดิ์ไปไว้ข้างท้ายชื่อโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย , ส่วนชื่อผู้แต่งที่เป็นสมณศักดิ์ให้เขียนตามปกติ  
       ตัวอย่างเช่น 

  คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 
  อนุมานราชธน, พระยา 

     2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ หรือผู้แต่งคนไทยที่แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ  
ให้ใส่ชื่อสกุล คั่นด้วยเครื่องหมาย , และตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง ตัวอย่างเช่น 

       Good, Y.K. 
       Good, Y.K. and Best, T. 

     3) ผู้แต่ง 2 คนขึ้นไป ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 คั่นด้วยเครื่องหมาย , ตามด้วยชื่อผู้แต่ง  
คนที่ 2 คั่นด้วยเครื่องหมาย , ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามล าดับ และก่อนหน้าชื่อผู้แต่งคน
สุดท้าย ให้ใช้ “และ” หรือ “and” ตัวอย่างเช่น 
      ขยัน อดทน และชื่นชม  ยินดี. 
      ขยัน อดทน, ชื่นชม  ยินดี และซื่อสัตย์ ประหยัด. 

       Good, Y.K. and Best, T. 
       Good, Y.K. Well D. and Best, T. 

     4) ผู้แต่งที่เป็นบรรณาธิการ (editor) ให้ใส่ค าว่า บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ Eds. ไว้
ในเครื่องหมาย ( ) ต่อท้ายชื่อ  
      ส่วนผู้แต่งท่ีเป็นผู้รวบรวม (compiler) ให้ใส่ค าว่า ผู้รวบรวม หรือ Comp. หรือ 
Comps. ไว้ในเครื่องหมาย ( ) ต่อท้ายชื่อ ตัวอย่างเช่น 

 ขยัน อดทน.(บรรณาธิการ). 
 ขยัน อดทน, ชื่นชม  ยินดี และซื่อสัตย์ ประหยัด.(บรรณาธิการ). 
 Good, Y.K. (Ed.) 
 Good, Y.K. Well D. and Best, T. (Eds.) 

      ชื่นชม  ยินดี. (ผู้รวบรวม).       
      ชื่นชม  ยินดี และซื่อสัตย์ ประหยัด. (ผู้รวบรวม).  
      Well D. (comp). 
      Good, Y.K. Well D. and Best, T. (comps). 
     5) ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยเริ่มจาก
หน่วยงานย่อยไปหาหน่วยงานใหญ่ตามล าดับ ตัวอย่างเช่น 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
     6) กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเรื่องของเอกสารแทนชื่อผู้แต่ง แล้วตามด้วยปีที่
พิมพ์  ตัวอย่างเช่น 
       คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการ. (2557)  
     7) กรณีไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์ 

     ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ให้ลงว่า  ม.ป.ท. หรือ n.p.  
     ไม่ปรากฏส านักพิมพ์  ให้ลงว่า  ม.ป.พ. หรือ n.p.  
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     ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์   ให้ลงว่า  ม.ป.ป. หรือ n.d. 
8) รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการ ให้จัดพิมพ์ให้จบหน้าเดียวกัน 

     9) การจัดเรียงบรรณานุกรมให้เรียงตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง โดยมีหลักการเรียงดังนี้ 
      (1) ส าหรับผลงานทางวิชาการที่เขียนเป็นภาษาไทยทั้งฉบับ ให้ใช้หลักการเรียง
ตัวอักษร ก – ฮ ตามแบบพจนานุกรม โดยให้เรียงรายการเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนจนหมด แล้วจึงเรียง
รายการเอกสารภาษาอังกฤษ 
      (2) ส าหรับผลงานทางวิชาการที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ ให้ใช้หลักการเรียง
ตัวอักษร A – Z ตามแบบพจนานุกรม  
     10) กรณีชื่อผู้แต่งซ ้ากัน หรือผู้แต่งคนเดียวกัน ให้จัดเรียงรายการเอกสารตามล าดับปี
พิมพ์ หากปีพิมพ์ซ้ ากันให้ระบุตัวอักษร ก ข ค. . .หรือ a b c . . . ต่อจากปีพิมพ์ด้วย และจัดเรียงรายการ
ตามล าดับอักษรชื่อเรื่อง  
      หากผู้แต่งคนเดิมมีทั้งรายการเอกสารที่แต่งคนเดียว และแต่งร่วมกับบุคคลอ่ืน  
ให้จัดเรียงรายการเอกสารที่แต่งคนเดียวก่อน แล้วจึงตามด้วยรายการเอกสารที่แต่งร่วมกับบุคคลอ่ืน  
      ส าหรับการพิมพ์ ให้พิมพ์ชื่อเต็มเฉพาะรายการแรก รายการต่อๆ ไป ให้ใช้
เครื่องหมายขีดเส้นใต้ (underline) พิมพ์ติดต่อกัน 6 ครั้ง และจบด้วยเครื่องหมาย “.” ตัวอย่างเช่น  
บุญชม ศรีสะอาด. (2539ก). การวิจัยเบื้องต้น. มหาสารคาม : ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
______. (2539ก). วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย. เล่ม 1. มหาสารคาม : ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
        11) หลักการพิมพ์ที่ควรทราบ 
      1) ให้พิมพ์เครื่องหมายใดๆ ต่อท้ายข้อความโดยไม่ต้องเว้นวรรค และให้เว้นวรรค
หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) โคลอน (:) เซมิโคลอน (;) ให้เว้น 1 เคาะ (space bar 
1 ครั้ง)  
      2) ควรค านึงถึงความถูกต้องทางภาษาและหลักการพิมพ์มากกว่าความสวยงาม 
ไม่จ าเป็นต้องจัดขอบขวาให้ตรงกันเพื่อความสวยงาม โดยยอมตัดค าหรือพิมพ์แบบผิดๆ  
      3)  การพิมพ์ชื่อวารสาร  ชื่อสารานุกรม  ชื่อการประชุม/สัมมนา  ให้ใส่ชื่อเต็ม
ตามที่ปรากฏในเอกสาร ส าหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของค าส าคัญทุกค าเป็น
ตัวพิมพ์ใหญ่ 
      4)  การพิมพ์ชื่อหนังสือ  ชื่อบทความ  ชื่องานวิจัย ชื่อวิทยานิพนธ์  และชื่อเอกสาร 
       (1)  ให้ใส่ชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร  ส าหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์
ตัวอักษรตัวแรกของค าแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนค าอ่ืนๆ ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นกรณีที่เป็น  
ชื่อเฉพาะ 
       (2)  กรณีที่มีชื่อเรื่องย่อย ให้ใส่เครื่องหมาย  :  คั่นระหว่างชื่อเรื่องและชื่อเรื่อง
ย่อย กรณีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ  ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของค าแรกของชื่อเรื่องย่อยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่   
      5) การพิมพ์ชื่อหนังสือ ชื่องานวิจัย ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อวารสารให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร
ตัวหนา 
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  การพิมพ์บรรณานุกรม แบบ APA   
   1. หนังสือทั่วไป มีรูปแบบ ดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. พิมพ์ครั้งที่. สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
Author, A. A. (Year of Publication). Title of book. Location: Publisher.  
 

    ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือ 
    1) ครั้งที่พิมพ์ ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป หากมีข้อความระบุการปรับปรุง แก้ไข 
(revised) หรือการแก้ไขเพ่ิมเติม (enlarged) ก็ให้ใส่ไว้ด้วย ดังตัวอย่าง 
     พิมพ์ครั้งที่ 2         2nd ed. 
     พิมพ์ครั้งที่ 3         3rd ed. 
     พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงแก้ไข   3rd rev. ed. 
     พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติม    2nd rev. & enl. ed. 
    2) สถานที่พิมพ์ ให้ใส่ชื่อเมือง หรือชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ 
หากในหนังสือบอกชื่อเมืองไว้หลายชื่อ ให้ใส่ชื่อแรกเท่านั้น ในกรณีชื่อเมืองในภาษาอังกฤษที่ต้องการระบุ
ชื่อรัฐหรือเขตหรือแคว้นต่อจากชื่อเมือง อาจใส่เป็นชื่อย่อหรือชื่อเต็มก็ได้ โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย “,”  
ตัวอย่างเช่น 

กรุงเทพฯ  
New York 
Pasadena, CA  

    3) ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใส่ชื่อส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ หากมี
ทั้งชื่อส านักพิมพ์และชื่อโรงพิมพ์ ให้ใส่ชื่อส านักพิมพ์ กรณีที่ส านักพิมพ์เป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้
ใส่ชื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นเป็นส านักพิมพ์ ค าท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชื่อส านักพิมพ์ส าหรับภาษาไทยตัดค าว่า 
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และจ ากัดออก ภาษาอังกฤษตัดค าว่า Limited (Ltd.), Incorporated(Inc.) ออก 
ตัวอย่างเช่น 

แพร่พิทยา  
โรงพิมพ์คุรุสภา 
Prentice-Hall 
Institute of Developing Economics 

    4) ปีที่พิมพ์ ให้ใส่เลขระบุปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่พิมพ์หนังสือเล่มนั้นไว้ในเครื่องหมาย (    ) 
ต่อจากชื่อผู้แต่ง  
    5) กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อสถานที่พิมพ์     ให้ใส่  ม.ป.ท.  หรือ  n.p. 
      ไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์   ให้ใส่ ม.ป.พ.  หรือ  n.p. 
      ไม่ปรากฏปีพิมพ์        ให้ใส่ ม.ป.ป.  หรือ  n.d. 
 

   2. หนังสือแปล มีรูปแบบ ดังนี้ 
ชื่อผู้แต่งดั้งเดิม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือฉบับแปล. (ชื่อผู้แปล, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่. สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
Author. (Year of Publication). Title of book. (Auther, B.B., Trans). Location: Publisher.  
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   3. บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเรื่อง ผู้แต่งหลายคน) มีรูปแบบ ดังนี้ 
ชื่อผู้เขียนประจ าบท. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ. (เล่มที่, หน้า - ). 

พิมพ์ครั้งที่. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
Author, A. A. (Year of Publication). Title of chapter or entry. In E. E. Editor (Ed.). Title of 

book. (Vol. x, pp. xxx-xxx). Location: Publisher. 
 

   4. บทความ/เอกสารที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference paper) มีรูปแบบ 
ดังนี้ 
    4.1 กรณีรวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม 
ชื่อผู้เขียน.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่องบทความ/เอกสาร. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). ชื่อหัวข้อหรือเรื่อง

ประชุม, วัน เดือน ปีที่จัดประชุม, ประเทศที่จัดประชุม, สถานที่พิมพ์ , ส านักพิมพ์. หน้า -.   
Author, A. A. (Year of Publication). Title of conference paper. In E. E. Editor (Ed.), Title of 

Conference proceeding, date of Conference proceeding, Place of Conference, 
Place of publication, Publisher. Page number pp. xxx-xxx. 

    4.2 กรณีไม่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม 
ชื่อผู้เขียน. (ปีพิมพ์, เดือน). ชื่อเรื่องเอกสาร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ..., วัน เดือน ปีที่จัด

ประชุม, สถานที่ประชุม. 
Author, A. A. (Year of Publication). Title of conference paper. Title of Conference 

proceeding, date of Conference proceeding, Place of Conference. 
 

   5. บทความในหนังสือพิมพ์ มีรูปแบบ ดังนี้ 
ชื่อผู้เขียนบทความ.  (ปีพิมพ์, วัน เดือน).  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ,์ หน้า -. 
 

   6. บทความในสารานุกรม มีรูปแบบ ดังนี้ 
ชื่อผู้เขียน. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). ชื่อสารานุกรม.  (เล่มที่,หน้า - ). 

พิมพ์ครั้งที่. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
Author, A. A. (Year of Publication). Title of Article. In E. E. Editor (Ed.), Title of Encyclopedia. 

(Vol. x, pp. xxx-xxx). Location: Publisher 
     ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์บทความในสารานุกรม/หนังสือ  
     1) ปีพิมพ์ ให้ใส่ตามวิธีการใส่ปีพิมพ์ของหนังสือ 
     2) ใส่ข้อมูลเล่มที่ (volume) และเลขหน้า สถานที่พิมพ์ และส านักพิมพ์ตามล าดับ 
กรณีสารานุกรมเล่มเดียวจบ ไม่ต้องระบุเล่มที่ 
 

   7. วารสาร มีรูปแบบ ดังนี้ 
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที)่, เลขหน้า. 
Author, A. A. (Year of Publication). Title of journal article. Title of journal. Volume 

number(Issue), Page number of the article. 
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      ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์วารสาร 
      1) ปีพิมพ์ ให้ใส่ตามวิธีการใส่ปีพิมพ์ของหนังสือ 
      2) การพิมพ์ชื่อบทความ ให้ใส่ชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร ส าหรับชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของค าแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนค าอ่ืนๆ  ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก  
ยกเว้นกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ 
      3) การพิมพ์ชื่อวารสาร ให้ใส่ชื่อย่อหรือชื่อเต็มตามที่นิยมในสาขาวิชานั้นๆ  ส าหรับ
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของค าส าคัญทุกค าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
      4) ปีที่ (volume) ฉบับที่ (number) และเลขหน้า ให้ใส่ตามล าดับ ตัวอย่างเช่น 

9(3), 41-52. 
9, 41-52. [กรณีไม่ระบุฉบับที่] 
(3), 41-52. [กรณีไม่ระบุปีที่] 
14(September), 15-25. [กรณีไม่ระบุฉบับที่ แต่ระบุเดือน] 

      5) วารสารยังไม่ออกเผยแพร่ บทความอยู่ในระหว่างตีพิมพ์ ให้ใส่ (ระหว่างตีพิมพ์) 
หรือ (in press) ต่อท้ายชื่อผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 

ขยัน อดทน. (ระหว่างตีพิมพ์) 
Good, Y.K. (in press). 

 

   8. อ้างอิงจากบทนิพนธ์/งานวิจัย มีรูปแบบ ดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทนิพนธ.์ บทนิพนธ์ปริญญา... สาขาวิชา ... คณะ ... สถาบัน ... . 
      ข้อมูลเกี่ยวกับการบทนิพนธ์/งานวิจัย 
      1) ปีพิมพ์ ให้ใส่ตามวิธีการใส่ปีพิมพ์ของหนังสือ 
      2) ใส่ข้อมูลระบุชื่อประเภทบทนิพนธ์  ปริญญา  สาขาวิชา  คณะ  สถาบันศึกษา/
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ ตัวอย่างเช่น 
      วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
      Master of Arts Thesis in Music, The Graduate School, 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
     3) บทนิพนธ์ของต่างประเทศ ให้ใส่ข้อมูลระบุชื่อประเทศที่เป็นที่ตั้งของสถาบันด้วย 
ตัวอย่างเช่น 
      Doctoral Dissertation in Music, Indiana University, U.S.A. 
 

   9. การสัมภาษณ์ มีรูปแบบ ดังนี้ 
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์.  (วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์).  สัมภาษณ์.  ต าแหน่ง.  หน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู่. 
 

   10. เอกสารไม่เป็นเล่ม มีรูปแบบ ดังนี้ 
    1) เอกสารประกอบการสอน ให้ใส่ (ไม่ได้ตีพิมพ์) หรือ (Unpublished) ต่อท้ายสุด  
ชื่อผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเอกสาร.  สถานที่:  ภาควิชา สถาบัน.  (ไม่ได้ตีพิมพ์/ Unpublished). 
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    2) จุลสาร ให้ใส่ (จุลสาร) หรือ (Pamphlet) ต่อท้ายสุด  
ชื่อผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเอกสาร.  สถานที่:  สถาบัน.  (จุลสาร/ Pamphlet). 
 

    3) แผ่นพับ ให้ใส่ (แผ่นพับ) หรือ (Brochyre) ต่อท้ายสุด  
ชื่อผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเอกสาร.  สถานที่:  สถาบัน.  (แผ่นพับ/ Brochyre). 
 

    4) เอกสารอัดส าเนา ให้ใส่ (เอกสารอัดส าเนา)  หรือ (Mimeographed) หรือ 

(Photocopied) ต่อท้ายสุด  
ชื่อผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเอกสาร.  สถานที่พิมพ์:  ส านักพิมพ์.  (เอกสารอัดส าเนา/ Mimeographed/  
 Photocopied). 
 

    5)  จดหมายเหตุ  ค าสั่ง  ประกาศ 
ชื่อหน่วยงาน. (ปี, วัน เดือน). ชื่อเอกสาร. เลขท่ีของเอกสาร(ถ้ามี).  
 

       6)  ราชกิจจานุเบกษา 
ชื่อกฎหมาย. (ปี, วัน เดือน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ตอนที่ -. หน้า -. 
 

   11. การอ้างอิงบทคัดย่อบทนิพนธ์ มีรูปแบบ ดังนี้ 
    11.1 การอ้างอิงบทคัดย่อบทนิพนธ์ จากฐานข้อมูลซีดีรอม 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทนิพนธ์ [บทคัดย่อ]. วิทยานิพนธ์ปริญญา ... สาขาวิชา ... คณะ ... สถาบัน ... 

ค้นเมื่อ วันเดือนปีที่ค้น, จาก ชื่อฐานข้อมูลซีดีรอม, หมายเลขบทคัดย่อ. 
 

    11.2 การอ้างอิงบทคัดย่อบทนิพนธ์ จากบทความวารสาร ฐานข้อมูลซีดีรอม 
ชื่อผู้เขียนบทความ.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อบทความ[บทคัดย่อ].  ชื่อวารสาร,  ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.  ค้นเมื่อ วัน

เดือนปีที่ค้น, จาก ชื่อฐานข้อมูลซีดีรอม, หมายเลขบทคัดย่อ. 
 

    11.3 การอ้างอิงบทคัดย่อบทนิพนธ์ จากหนังสือ ฐานข้อมูลซีดีรอม 
ชื่อแต่ง. (บรรณาธิการ).  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ[บทคัดย่อ].  สถานที่พิมพ์:  ส านักพิมพ์.  ค้นเมื่อ วันเดือน

ปีที่ค้น, จาก ชื่อฐานข้อมูลซีดีรอม, หมายเลขบทคัดย่อ. 
  

    11.4 การอ้างอิงบทคัดย่อบทนิพนธ์ จากสิ่งพิมพ์รวมบทคัดย่อ 
ชื่อแต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อบทนิพนธ์ [บทคัดย่อ].  วิทยานิพนธ์ปริญญา ..., สถาบัน ... ใน ชือ่สิ่งพิมพ์รวม

บทคัดย่อ. หน้า-.  
  

   12. การอ้างอิงจากพจนานุกรม มีรูปแบบ ดังนี้ 
ชื่อเรื่อง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อพจนานุกรม. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์:  ส านักพิมพ์. 
 

   13. การอ้างอิงข้อมูลจากโสตทัศน์วัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ มีรูปแบบ ดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง (หน้าที่).  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเรื่อง.  [ประเภทสื่อ].  สถานที่พิมพ์:  ส านักพิมพ์. 
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    ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์โสตทัศน์วัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
     1) ให้ใส่ชื่อของบุคคลที่รับผิดชอบสื่อนั้นๆ และระบุหน้าที่ (function) ของบุคคลนั้น 
ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อ เช่น (ผู้บรรยาย) หรือ (Speaker) (ผู้ผลิต) หรือ (Producer) (ผู้ด าเนินรายการ) หรือ 
(Commentator) 
     2) กรณีเป็นเรื่องที่บันทึกไว้ในสื่อโสตทัศนวัสดุ ให้ใส่ข้อความบอกประเภทของสื่อไว้ใน
เครื่องหมาย [ ] ต่อท้ายชื่อเรื่อง เช่น [สไลด์] หรือ [Slide], [เทปบันทึกเสียง] หรือ [tape cassette], [วีดี
ทัศน์] หรือ [Video cassette], [ภาพยนตร]์ หรือ [Flim]   
 

   14. การอ้างอิงข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต มีรูปแบบ ดังนี้ 
    1)  เว็บไซต์ทั่วไป 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://... [สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปีที่ท าการสืบค้น]. 
Auther. (Year of Publication). Title. [Online]. Available from: http://... [accessed Date of 

Access]. 
 

    2)  หนังสือออนไลน์บนเว็บไซต์ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. พิมพ์ครั้งที่_. [ออนไลน์]. สถานที่: ส านักพิมพ์. ได้จาก: http://... [สืบค้นเมื่อ 

วันที่ เดือน ปีที่ท าการสืบค้น]. 
Auther. (Year of Publication). Title. Edition. [Online]. Place of publication: Publisher.  

Available from: http://... [accessed Date of Access]. 
 

    3)  วารสารออนไลน์ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. [ออนไลน์]. ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า. ได้จาก: http://... 

[สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปีที่ท าการสืบค้น]. 
Auther. (Year of Publication). Tiltle of journal article. Title of journal. [Online]. Volume 

number(Issue number), Page number of the article. Available from: http://...  
[accessed Date of Access]. 

 

    4)  E-mail 
ชื่อผู้ส่ง. (E-mail Addressผู้ส่ง) (วัน เดือน ปีที่ส่ง). ชื่อเรื่อง. E-mail ถึง: ชื่อผู้รับ (E-mail Address ผู้รับ). 
Sender. (Sender,s E-mail Address) (Date of e-mail). Title. E-mail to: Recipient,s name 

(Recipient,s name). 
 

   15. การอ้างอิงเอกสารซ้อนเอกสาร มี  2  รูปแบบ ดังนี้ 
1) การอ้างอิงรายการเอกสารดั้งเดิมก่อน  

รายการเอกสารดั้งเดิม. อ้างถึงใน/cited in รายการเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง. 
2) การอ้างอิงรายการเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้างก่อน  

รายการเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง. อ้างอิงจาก/cited from รายการเอกสารดั้งเดิม. 
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ข้อมูลเกี่ยวกับการอ้างอิงเอกสารซ้อนเอกสาร 
     1)  รายการเอกสารดั้งเดิม  หมายถึง  แหล่งอ้างอิง/ผู้แต่งข้อความต้นฉบับที่น ามา
อ้างอิง/เอกสารดั้งเดิม/เอกสารต้นฉบับที่อ้างอิง  
     2)  รายการเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง  หมายถึง  แหล่งอ้างอิง/ผู้แต่งหนังสือที่
ปรากฏข้อความต้นฉบับรายการเอกสารดั้งเดิม/เอกสารที่ได้อ่านด้วยตนเอง  
     3) รายการเอกสารดั้งเดิม  และรายการเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง  ใช้วิธีการพิมพ์
ตามแบบ APA 
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บทท่ี 5 
เทคนิคการท าผลงานทางวิชาการให้ประสบความส าเร็จ 

 
 สาระส าคัญที่ผู้เขียนน าเสนอในบทนี้ได้รับการคัดสรรจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มี
โอกาสพบเห็น ได้รับทราบจากการเรียนรู้จากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่น ามาเรียบเรียงเพ่ือถ่ายทอดให้แก่คณาจารย์ผู้มีความประสงค์
จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้น าไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดท าผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  
ตามเกณฑ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่อไป 
 
 
 เทคนิคการท าผลงานวิชาการให้ประสบผลส าเร็จ 
 
  “เทคนิคการท าผลงานวิชาการให้ประสบผลส าเร็จ” ที่ผู้ เขียนขอเสนอในบทนี้
ประกอบด้วยเทคนิค 3 ประการ คือ 1) การก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดท าผลงานทางวิชาการ  
2) การท าผลงานวิชาการอย่างมีความสุข  และ 3) การเรียนรู้เคล็ดลับในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้
ผ่านการประเมิน ทั้งนี้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการสามารถศึกษาแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 1. การก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 หลังจากที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ศึกษาเรียนรู้สาระเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ 
และผลงานแต่ละประเภทแล้ว ล าดับต่อมาผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะเริ่มพิจารณา  
คุณลักษณะเฉพาะของตนเองรวมทั้งความถนัด ความสนใจ และความเป็นไปได้ในการจัดท าผลงานวิชาการ
จนบรรลุเป้าหมาย   ซึ่งในข้ันตอนนี้พบว่า ผู้ขอก าหนดต าแหน่งบางท่านมีข้อขัดข้อง หรือสงสัยบางประการ 
เช่น คุณลักษณะเฉพาะด้านเวลาการปฏิบัติงานยังไม่ครบก าหนดแต่มีความพร้อมจะเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งจะท าได้หรือไม่ รายวิชาที่ประสงค์จะจัดท าเอกสารประกอบการสอน เป็นรายวิชาที่เปิดเฉพาะภาค
เรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น จะขอจัดท าเอกสารประกอบการสอนและขอรับการประเมิน
ความสามารถในการสอนเพ่ือเก็บผลไว้ก่อนได้หรือไม่ เป็นต้น การท าความเข้าใจประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เหล่านี้ นับว่าเป็นกลไกส าคัญที่จะก าหนดทางเลือกในการท าผลงานวิชาการ  ในที่นี้ผู้เขียนขอเสนอทางเลือก
ในการจัดท าผลงานวิชาการ ดังนี้  
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ภาพที ่5.1 เส้นทางสู่การมีต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่มา :  วิโฬฏฐ ์วัฒนานิมิตกูล, 2555ข : 61 ; 2556ข : 37 ; 2556ค : 37 ; 2556ง : 4 ; 2557ก : 36 

 
 จากภาพเส้นทางสู่การมีต าแหน่งทางวิชาการข้างต้น ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ         
มีทางเลือกส าหรับการด าเนินการถึง 3 ทางด้วยกัน กล่าวคือ 
 ทางเลือกที่ 1 เส้นทางปกติ ในทางเลือกนี้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในทุกขั้นตอน ได้แก่ มีคุณลักษณะเฉพาะครบ จัดส่งผลงานครบทุกรายการ  
เข้ารับการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการประเมินการสอน/ค าสอน ผลงานทางวิชาการถูกส่งไป
รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาสรุปผลการประเมิน ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ศ.10 ท่าน) เสนอผลต่อสภาวิชาการเพ่ือทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  ทางเลือกท่ี 2 เส้นทางเบี่ยง ในทางเลือกนี ้ใช้ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีคุณลักษณะ
เฉพาะต าแหน่งครบถ้วน และมีความพร้อมที่จะรับการประเมินความสามารถในการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนแล้ว แต่ผลงานทางวิชาการยังไม่พร้อมจัดส่งเพ่ือรับการประเมิน 
อย่างไรก็ตามพบว่า รายวิชาที่เป็นเนื้อหาที่จะขอรับการประเมินความสามารถในการสอนและประเมิน
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนนั้น ไม่ได้มีการเปิดสอนในทุกภาคเรียน เช่น เปิดสอนเฉพาะใน
ภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา เป็นต้น แม้ว่าภายหลังผู้ขอก าหนดต าแหน่งดังกล่าวจัดท าผลงานทาง
วิชาการครบทุกรายการแล้ว   มีความประสงค์จะรับการประเมินความสามารถในการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน ก็จ าเป็นต้องรอรอบของการเปิดสอนในรายวิชาดังกล่าว   ในกรณี
เช่นนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดเป็น “ทางเบี่ยง” ไว้ให้ ด้วยการอนุญาตให้ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วนเข้ารับการประเมินความสามารถในการสอนและ
ประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไว้ก่อนได้ตามกระบวนการของการประเมินดังได้กล่าว
ไว้แล้วในบทที่ 2 ทั้งนี้งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะประมวลข้อมูลความสามารถในการสอนและ

เส้นทางปกติ มีผลงานครบ ประเมิน 
การสอน 

ส่ง Readers 
พิจารณา 

( 3 - 5 คน ) 

ประเมิน 
การสอน 

ผลงานยัง 
ไม่ครบ ประเมินการสอน 

เก็บไว้ก่อน 

ท าผลงาน 
ต่อจน 
ครบ 

ส่ง Readers 
พิจารณา 

( 3 – 5 คน ) 

ผศ. 
รศ. 
ศ. 
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เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไว้ที่ฐานข้อมูลการขอก าหนดต าแหน่งของบุคคลนั้นๆ เมื่อผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวน าเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ ครบตามหลักเกณฑ์แล้ว งานก าหนด
ต าแหน่งจะได้ด าเนินการต่อไป 
  ทางเลือกที่  3 เส้นทางพิเศษ  ในทางเลือกนี้  ใช้ ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
มีความจ าเป็นที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะน าเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการประเมินโดยที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะต าแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาแล้วยังไม่ครบที่จะขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. หรือการขอก าหนดต าแหน่ง รศ. โดยไม่ขอก าหนด
ต าแหน่ง ผศ. ก่อน หรือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนสาขาความเชี่ยวชาญ 
เป็นต้น 
  ในกรณีเช่นนี้นับว่าเป็น “เส้นทางพิเศษ” ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะได้รับ       
การประเมินความสามารถในการสอน และผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ได้ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2550 
โดยใช้วิธีพิเศษ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 
 
  2. การท าผลงานวิชาการอย่างมีความสุข 
 ในการท าผลงานวิชาการนั้นผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมักจะพบกับปัญหา       
อุปสรรคต่างๆที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาเพ่ือท าผลงานอย่างต่อเนื่อง การไม่มี       
แผนการปฏิบัติงานที่รัดกุมส่งผลให้ผลงานทางวิชาการไม่ส าเร็จตามเงื่อนไขเวลา ผลงานทางวิชาการ  
ขาดความโดดเด่น ขาดความมั่นใจในการท าผลงานทางวิชาการและอ่ืนๆ ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ส่งผล
ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีความวิตกกังวล และเกิดความทุกข์ในระหว่างการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ จึงมีค าถามว่า “ท าผลงานวิชาการอย่างมีความสุข จะท าอย่างไร” 
  ผู้เขียนขอเสนอรูปแบบของการท าผลงานวิชาการอย่างมีความสุขเพ่ือให้ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งได้ศึกษาและปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ดังนี้ 
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1  ตั้งเป้าหมาย / วางแผน 

ศึกษาหลักเกณฑ์/วิธีการ 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ก าหนดเป้าหมาย 
จัดท าแผนปฏิบัติการ 

ค าถามที่ว่า 
"ท าผลงานวิชาการอย่างมีความสุข" 

 จะท าอย่างไร 
 
 
ค าตอบ คือ ความชัดเจนในการด าเนินงานทั้งในส่วนของผลงานวิชาการและกระบวนการขอก าหนดต าแหน่ง      
โดยมีกลไกสนับสนุนทั้งจากภายใน (ตนเอง) และภายนอก (องค์กร)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.2 Model: การท าผลงานวิชาการอย่างมีความสุข 
ที่มา :  วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล, 2557ก : 35 ; 2557ข : 35 

 

 

2  ปฏิบัติตามที่วางไว้ 

ด าเนินการตามขั้นตอน 
ปรับประยุกต์/ยืดหยุ่น 
สร้างกลไกควบคุม เช่น MOU 
ตรวจสอบเป็นระยะๆ 

3  ประสานหน่วยปฏิบัติงาน 
  "งานก าหนดต าแหน่งวิชาการ" 
 จัดเตรียมเอกสาร เช่น กพอ.03 

เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน 
ฯลฯ 
ส่งผลงาน/นัดหมายการสอบ 
หน่วยงานก าหนดต าแหน่ง 
ด าเนินการตามระบบ 
การประสานงาน 
ระหว่างผู้ขอและ 
หน่วยปฏิบัต ิ
 

4 ตั้งรับกับผลท่ีเกิดขึ้น 
    (ด้วยความพร้อม) 

ยินดี เมื่อผ่าน 
ปรับปรุง/แกไ้ข เมื่อมีโอกาส 
ยิ้มสู้กับผลทางลบ 
แล้วเดินหน้าต่อไป 
(ตั้งเป้าหมาย/วางแผนใหม่) 
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 ในทัศนะของผู้เขียนนั้นการท ากิจกรรมใดๆให้ประสบความส าเร็จนั้น ควรมีพ้ืนฐานมาจาก
ความสุขที่ได้ท างานนั้นๆ การท าผลงานทางวิชาการก็เช่นเดียวกันหากผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้
จัดท าผลงานทางวิชาการ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานพอสมควรอย่างมีสุขก็ย่อมส่งผลดีต่อ
ทั้งผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและผลงานที่ได้รับ ส าหรับการท าผลงานวิชาการอย่างมีสุขนั้น ผู้เขี ยน 
มีความเห็นว่าปัจจัยส าคัญของความสุขนั้นคือ 
 “ความชัดเจนในการด าเนินงาน ทั้งในส่วนของผลงานวิชาการ และกระบวนการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีกลไกลสนับสนุนทั้งจากภายใน (ตัวเอง) ภายนอก (องค์กร)” เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน ผู้เขียนขอเสนอขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ซึ่งนับว่าเป็น “หัวใจของการท า
ผลงานวิชาการอย่างมีความสุข” ดังต่อไปนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การตั้งเป้าหมายและวางแผน ในขั้นนี้ขอให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการปฏิบัติดังนี้ 
 1.1  ศึกษาหลักเกณฑ์และและวิธีการต่างๆในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
จากประกาศ ก.พ.อ. ฉบับต่างๆ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
  1.2  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการจัดท าผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
สาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่ง ประเภทของผลงานทางวิชาการ ขั้นตอน/ล าดับการท าผลงาน ประสบการณ์
ที่สั่งสมมา เป็นต้น แล้วจึงก าหนดประเภทของผลงานที่จะจัดท า 
  1.3  ก าหนดเป้าหมายของการท าผลงานวิชาการ ทั้งในด้านปริมาณงานและระยะเวลา 
  1.4  จัดท าเป็น “แผนปฏิบัติการในการจัดท าผลงานทางวิชาการ” โดยระบุกิจกรรม
ต่างๆที่เก่ียวกับการท าผลงานวิชาการ และช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามที่ก าหนดไว้ 
 

 ขั้นตอนที่ 2  การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ ในขั้นนี้ขอให้ผู้ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการได้ด าเนินตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามในการท าผลงานวิชาการอาจมีปัจจัย
ต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ในบางครั้งต้องปรับประยุกต์การปฏิบัติงานและมีความยืดหยุ่น 
เป็นกรณีๆ ไป 
 อย่างไรก็ตามเพ่ือให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากที่สุด  ผู้ที่ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการอาจเพ่ิมกลไกในการควบคุม เช่น การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงาน
วิชาการของคณะ หรือสาขาวิชาซึ่งจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน และได้รับการตรวจสอบติดตาม เป็นต้น 
นอกจากนั้นในส่วนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการควรให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของตนเองตามแผนปฏิบัติการเป็นระยะๆ ด้วย 
 

 ขั้นตอนที่ 3  การประสานหน่วยปฏิบัติงาน “งานก าหนดต าแหน่งวิชาการ” 
 ในขั้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 กล่าวคือ เป็นขั้นตอนที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องขอจัดท า
เอกสารและผลงานทางวิชาการแบบค าขอ (ก.พ.อ.03) เอกสารประกอบการสอนหรือค าสอน และผลงาน
วิชาการต่างๆ จึงเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการกับ “งานก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ” ในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
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   1)  การเสนอแบบค าขอก าหนดต าแหน่ง (ก.พ.อ.03) 
   2)  การนัดหมายการสอบประเมินความสามารถการสอน และเอกสารประกอบการ
สอน/หรือค าสอน 
 3)  การจัดส่งผลงานวิชาการไปน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งด าเนินการโดย “งานก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ” 
   4)  การประสานงานระหว่างผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการกับหน่วยงานปฏิบัติงาน
ต่างๆ 
   ฯลฯ 
  ดังนั้นผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการควรศึกษาวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการให้เข้าใจชัดเจน เพ่ือให้การประสานกับหน่วยปฏิบัติต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

 ขั้นตอนที่ 4  การตั้งรับกับผลที่เกิดขึ้น (ด้วยความพร้อม) 
 ในขั้นนี้เป็นขั้นตอนส าคัญข้ันหนึ่งที่ท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องเตรียมเพ่ือตั้งรับ
กับผลที่เกิดขึ้นด้วย “ความมีสติ” และ “มีก าลังใจ” กล่าวคือ ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานวิชาการอาจเกิดขึ้นทั้งในลักษณะประสบความส าเร็จ (ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์) หรือให้
ปรับปรุงแก้ไข หรือไม่ผ่านการประเมิน ดังนั้นผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจึงควรพร้อมรับกับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น กล่าวคือ “ยินดีเมื่อผลงานวิชาการผ่านการประเมิน” หรือ “ด าเนินการปรับปรุง/
แก้ไข ถ้าหากมีโอกาสนั้นๆ” หรือ “ยิ้มสู้กับผลทางลบแล้วเดินหน้าต่อไปด้วยการตั้งเป้าหมาย และวางแผน
ที่จะเสนอผลงานทางวิชาการใหม่” 
 

 ในโอกาสนี้ผู้เขียนได้น าแนวคิดจากรูปแบบการท าผลงานวิชาการอย่างมีความสุข ไปปรับ
ประยุกต์เป็นกรอบการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา โดยทั้ง 3 ช่วงเวลา มีความสอดคล้องกับรูปแบบ
การท าผลงานวิชาการอย่างมีความสุขดังกล่าว ดังนี้ 
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ช่วงที่ 1 
(เตรียมการ) 

 
 ศึกษาข้อมูล/แนวทางปฏิบัติ 
 วางแผนภาพรวม 
 
 
 ศึกษาข้อมูล/แนวทางปฏิบัติ 
- คุณสมบัตผิู้ขอ 
- แนวทาง/วิธีการเสนอขอ 

 

 วางแผนภาพรวม 
- ก าหนดชนิดของผลงาน เช่น 

วิจัย/เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน/
หนังสือ/ต ารา/บทความ 
- ขั้นตอน/ล าดับการท าผลงาน 
- ก าหนดระยะเวลาส่ง  

 

 เทคนิคการเตรียมการ 
        การคัดเลือกเรื่อง/
ประเด็น 

- เรื่องใกล้ตัว(ท่ีปฏิบัติอยู่) 
- จัดโครงเรื่องให้ครอบคลุม 
- มีประเด็นเน้นตามเงื่อนไขใน

การประเมินผลงาน 
        จัดล าดับก่อนหลังของการท า 
แนะน าเรียงตามล าดับ 

1) วิจัย 
- ทาบทามวารสาร(ขอคิว) 
- ส่งบทความตามก าหนด 

2) เอกสารประกอบการ
สอน/ค าสอน 
- ต้องเคยสอน 
- การจัดตารางสอน 
(ต้องรับการประเมิน) 

3) ต ารา/หนังสือ 

ช่วงที่ 2 
(ด าเนินการ) 

 
 ปฏิบัติตามแผน 
 การก ากับ/ประเมินตนเอง 

 
 ปฏิบัติตามแผน 
- ด าเนินการตามแผนอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

 การก ากับ/ประเมินตนเอง 
- ก ากับตนเองในเรื่องเวลาใน

การด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกบั
เวลาส่งบทความวิจัย/ประเมินการ
สอน 
- ประเมินผลงานของตนเองว่า

มีจุดเน้นครบ/มีคุณภาพหรือไม ่
 

 เทคนิคการปฏิบัติตามแผน
และการก ากับตนเอง 

 ท าไม่หยุด-ความต่อเนื่องส่งผลดี
ต่อความคิดเชื่อมโยง 
 สร้างภาวะบบีคั้น เช่น 
- ก าหนดเป็นกติกากบัผู้ใหญ/่

Buddy เพื่อส่งงานเป็นระยะๆ รับการ
ตรวจ 
 สร้างกลไกก าลังใจให้ตนเอง 
- กลุ่มเพื่อนท าผลงาน

แลกเปลีย่นความก้าวหน้า 
- หาคนสนิทช่วยอ่าน 

 จัดระบบการท างาน 
- จัดทีมค้นข้อมูล(ถ้าเป็นไปได้) 
- ทีมพิมพ์(ส าคัญมาก) 
- ทีมตรวจทาน 
- วางล าดับของทีมต่างๆ ให้

สัมพันธ์กัน 
 

ช่วงที่ 3 
(ประเมิน/แก้ไข) 

 
 
 จัดส่ง 
 แก้ไข 

 
 ประเมิน/แก้ไข 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน) 
- รับทราบผลการประเมินและ

รายการแกไ้ข แล้วท าความเข้าใจให้
ชัดเจน 
- ด าเนินการแกไ้ขให้ครบทุก

ประเด็นอย่างรวดเร็ว รอบคอบ 
 

 เทคนิคการรับทราบ 
ผลการประเมินและด าเนินการ
แก้ไข 

 ตัดความรูส้ึก/ความคดิ/อัตตาของ
ตนเองออกไป แล้วรับทราบรับรู้ตามที่
ได้รับการประเมิน 
 แก้ไขให้ครบทุกประเด็น 
 แยกใบรายการชี้แจงส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ(เฉพาะประเด็นท่ีขอให้
แก้ไข) ถึงแม้ว่าเล่มทีส่่งให้ใหม่จะมี
รายการแกไ้ขตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ กต็าม 
 กรณีที่พบว่า ผู้ทรงคณุวุฒิตรวจ
ประเมินไมส่อดคล้องกับเจตนาของ
ผู้เขียน ขอให้ช้ีแจง การไม่แกไ้ข ดว้ย
ถ้อยค าที่สุภาพ ตรงประเด็นด้วยความ
ระมัดระวัง 
 เสริมก าลังใจตนเองตลอด หากว่า
ต้องแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง 
 ฝึกการรอคอยด้วย “ความหวงั” 
เนื่องจากผู้ประเมินบางรายประเมินช้า
มาก 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ในกรณี 
“แก้ไข” เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

เป้าหมาย 
ผศ. 
รศ. 
ศ. 

สมัพนัธ์
กนักบั
สาขาท่ีขอ 
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ตัวอย่างการคัดเลือก 
เรื่อง/ประเด็นในการท าผลงาน : กรณีศึกษาของ รศ.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล 

 
วิเคราะห์ 
คุณสมบัติ 

 ป.เอก(หลักสูตร&การสอน) 
 เป็นผศ.เมื่อ 9 ธ.ค. 2547 
(ครบ 3 ปี 9 ธ.ค. 2550) 
 เป็นผศ. การศึกษา 
- เอกสารประกอบการสอน

(นิเทศการศึกษา) 
- หนังสือ 

(การพัฒนาหลักสูตร) 
 สอนระดับอุดมศึกษา 
ตั้งแต่ปี’ 43 
 สอนทั้งระดับป.ตรี & ป.โท 
 วิชาที่สอนบ่อยๆ 
- การพัฒนาหลักสูตร 
- การพัฒนารูปแบบการ

สอน 
- การสัมมนา 

(ท้ังป.ตรี&ป.โท) 
 
 

ตั้งเป้าหมายว่า 
จะได้ “รศ.” ในปี’ 51 

 

วิเคราะห์ 
งานประสบการณ์ 

 วิชาที่สอนบ่อยๆ 
1)  การพัฒนารูปแบบการสอน 
(ระดับป.ตรี และเป็นบางส่วนใน
ระดับป.โท) 
2)  การพัฒนาหลักสูตร 
(ระดับป.ตรี และเป็นบางส่วนใน
ระดับป.โท) 
3)  การสัมมนา(ท้ังป.ตรี&ป.โท) 
 ท าวิจัยไว้แล้วเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ 
ชุมพร 
วิเคราะห์เพิ่ม 
- เคยท าผศ.เรื่องหลักสูตรแล้ว 

ต่อยอดจะต้องลึกซึ้งมากขึ้น
...จะใช้เวลามากไป 

- ระหว่างสัมมนากับรูปแบบ
การสอนเล่นไหนควรเป็น
เอกสารค าสอน พบว่า 
สัมมนาสอนทุกเทอมมี
ภาพประกอบ  
ตัวอย่างจากของจริงมาก  
ยังไม่มีใครเขียนเฉพาะ 

เลือก สัมมนาเป็นเอกสารค าสอน 
ส่วนพัฒนารูปแบบการสอนท าเป็น
หนังสือ เพ่ือเผยแพร่ในวงกว้าง  
ทั้งด้านการเรียนและวงการศึกษา 
โดยเฉพาะครูอาจารย์ 

ปรับประยุกต์สู่ 
ประเด็นผลงานวิชาการ 

 วิจัย 
 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
(บทบาท Mentor ในการจัดการเรียน
การสอนระดับป.โท ศูนย์นอก) 
 เน้นการค้นพบที่น าไปสู่การพัฒนา
แนวทางจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะศูนย์นอกที่ตั้ง 
 
 เอกสารค าสอน “การสัมมนา” 
 การปฏิบัติได้จริง 
 ครอบคลุมเนื้อหา 
 มีแผนการสอนที่ชัดเจนปฏิบัติได้/
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(ดูคุณสมบัติที่รับการประเมิน) 
 
 หนังสือ “การพัฒนารูปแบบการสอน” 
 เน้นน าเสนอแนวคิด หลักการที่
น าไปสู่การพัฒนารูปแบบการสอน
(สร้าง/ปรับปรุง) ซึ่งปรับประยุกต์โดย
ผู้เรียน 
 เน้นวิธีการพัฒนาเป็นขั้นตอนที่มี
การวิจัยรองรับ 
 เน้นตัวอย่างที่เทียบเคียงและ
สนับสนุนแนวทางท่ีเสนอ 
 
 

 
 
 
 
 



145 
 

คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 3.  การเรียนรู้เคล็ดลับในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้ผ่านการประเมิน 
 ในการจัดท าผลงานทางวิชาการมักมีค าถามบ่อยครั้งว่า “ท าอย่างไร ผลงานวิชาการ    
จึงผ่านการประเมิน”  ค าตอบของค าถามนี้นับได้ว่าเป็นเคล็ดลับในการจัดท าผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งสามารถเรียนรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 ส าหรับประเด็นที่เป็นปัจจัยให้ผลงานทางวิชาการผ่านการประเมินนั้น ผู้เขียนขอเสนอ
มุมมองในเรื่องนี้จ าแนกเป็น 2 ประเด็น คือ 
 1)  การศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะส าคัญของผลงานวิชาการประเภทนั้นๆ 
แล้วก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าผลงานวิชาการนั้นๆ ให้มีคุณลักษณะส าคัญครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2)  การศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการประเภทนั้นๆ เพ่ือที่จะพัฒนา
หรือผลิตผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการให้มากที่สุด 
 ในการนี้ ผู้เขียนขอน าเสนอตัวอย่างการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นจากผลงานประเภท
ต ารา/หนังสือ และผลงานประเภทบทความทางวิชาการ ดังนี้ 
 
ผลงานวิชาการประเภท “ต ารา และ หนังสือ” 
  

แนวปฏิบัติเบื้องต้น คุณภาพของต ารา/หนังสือ 
1.  แยกแยะให้ชัดว่าจะเขียนหนังสือ หรือต ารา 

** สร้างคุณภาพคุณสมบัติของตัวเองให้เป็น  
นักสะสมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น
Textbook/Review/บทความวิจัย ฯลฯ 
2.  จัดท าเค้าโครงของผลงาน 
3.  ก าหนดจุดเด่นของผลงานตามเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน 
4.  รวบรวมเนื้อหาจากเอกสารหลักๆก่อน 
5.  เพิ่มเติมรายละเอียดจากเอกสาร/วารสารอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
6.  ลงมือเขียนผลงานอย่างต่อเนื่อง 
 

1.  แนวคิด/น าเสนอชัดเจน  = มีเอกภาพ 
2.  ทันต่อความก้าวหน้า/เป็นประโยชน์ = เป็นงาน
บุกเบิกทางวิชาการเรื่องใด/เรื่องหนึ่งและสังเคราะห์
จนถึงระดับสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3.  ริเริ่ม = แสดงถึงความคิด/ประสบการณ์ของ
ผู้เขียน (ไม่ใช่น าแต่ความคิดของคนอ่ืนมาเรียบเรียง
เท่านั้น) 
4.  สอดแทรก = แสดงความน่าเชื่อถือ/การสนับสนุน 
5.  ความสมบูรณ์/ถูกต้อง = ครบถ้วน/ตรงกับความ
จริงของศาสตร์ (เป็นที่ยอมรับ) 
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ผลงานวิชาการประเภท “บทความทางวิชาการ” 
 

แนวปฏิบัติเบื้องต้น คุณภาพของบทความทางวิชาการ 
1. เลือกเนื้อหาของบทความที่ทันสมัย 
2. ระบุเนื้อหาและประเด็นต่างๆ ที่ไม่เป็น
สาระส าคัญ 
3. ก าหนดลีลาในการเขียนบทความ เช่น 
    ● ใช้ส าเนา และภาษาท่ีถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ 
    ● ใช้ภาษาท่ีสุภาพเป็นทางการ เป็นประโยคสั้นๆ  
      สมบูรณ์ ภาษาท่ีเรียบง่าย กระชับได้ใจความ 
4. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    ● ตัดต่อข้อความโดยขาดข้อความเชื่อมโยง 
    ● การเขียนมีเนื้อหากว้างเกินไป 
    ● อ้างผลงานวิจัยที่ล้าสมัย 
    ● เรียบเรียงเนื้อหาไม่สอดคล้องกัน 
    ● มีความอคติในการแสดงความคิดเห็น 
 

1. ประเด็นชัดเจน   =  มีเอกภาพในเนื้อหา 
                             วิชาการถูกต้อง/ทันต่อ 
                             ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
2. มีการวิเคราะห์    =  แสดงให้เห็นการบุกเบิก 
    ตามหลักวิชาการ     ทางวชิาการจนถึงระดับ 
                             สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
                             สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือ 
                             ปฏิบตัิได้ 
3. การสรุปประเด็น =  ได้ประเด็นที่ท าให้มีการ 
    สังเคราะห์            ขบคิดต่อไป 
                             (กระตุ้นให้เกิดการคิด 
                             ค้นคว้าต่อไป) 
4. เอกสารอ้างอิง/   =  รูปแบบการอ้างอิง/
ครบถ้วน 
    บรรณานุกรม         แหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้/ 
    ถูกต้อง                ทันสมัย/ยังคงใช้อยู่ 
                             (กรณีข้อมูลเก่า) 
 

 
 จากที่กล่าวมา เป็นเพียงตัวอย่างของการด าเนินการเพ่ือให้ผลงานทางวิชาการประเภทต ารา
หรือหนังสือ และประเภทบทความทางวิชาการมีคุณภาพเพียงพอในการผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ  
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งที่มีความประสงค์จะจัดท าผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืนๆ อาจน าหลักการนี้ไป
ด าเนินการต่อไป 
  
 อย่างไรก็ตาม การที่จะใช้เทคนิคการท าผลงานทางวิชาการให้ประสบความส าเร็จตามที่กล่าว
แล้วข้างต้น ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการควรได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับ “ข้อควรรู้และข้อพึงระวังในการ
ท าผลงานทางวิชาการ” ด้วย 
 
 
 ข้อควรรู้และข้อพึงระวังในการท าผลงานทางวิชาการ 
 
 การจัดท าผลงานทางวิชาการนั้นมีข้อควรรู้ ข้อบกพร่องโดยทั่วๆ ไป ข้อสังเกต ข้อควรระวัง 
จ าแนกตามประเภทของผลงานวิชาการท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ควรเรียนรู้และหลีกเลี่ยง เพ่ือให้
ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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 1. ข้อบกพร่องที่พบโดยทั่วๆ ไป ประกอบด้วย 
 1) กรอกแบบค าขอ (ก.พ.อ. 03) ไม่ถูกต้อง 
 2) ผลงานย้อนหลัง 3 ปี จ านวนชั่วโมงท่ีสอนมากเกินจ านวนชั่วโมงท่ีควรจะเป็น 
 3) ส่งผลงานทางวิชาการไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
 4) ชื่อผลงานทางวิชาการไม่ตรงกับเนื้อเรื่อง 
 5) ชื่อผลงานทางวิชาการไม่เหมาะสม  
 6) ชื่อหัวเรื่องในสารบัญกับเนื้อหาไม่ตรงกัน 
 7) เลขหน้าในสารบัญกับในเนื้อหาไม่ตรงกัน 
 8) เนื้อหาไม่ครบถ้วน 
 9) เนื้อหาบางบทมีมาก บางบทมีน้อยเกินไป 
 10) การเว้นวรรคตอน การสะกดการันต์ 
 11) การเขียนทับศัพท์โดยไม่ใช้ค าศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน 
 12) วงเล็บภาษาอังกฤษหลังค าศัพท์มากเกินจ าเป็น (ต้องวงเล็บเฉพาะค าแรกเท่านั้น) 
 13) การเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหาไม่สม่ าเสมอและไม่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 
 14) ไม่มีการอ้างอิงรูปภาพหรือตารางที่ไปคัดมาจากต าราเล่มอ่ืน 
 15) เอกสารอ้างอิงไม่ครบ 
 
 2. ข้อสังเกต ข้อควรระวังเป็นพิเศษและข้อบกพร่อง จ าแนกตามประเภทของผลงานทาง
วิชาการ มีดังนี้ 
  2.1 ผลงานวิชาการประเภท “งานวิจัย” ได้แก่ 
  1) สัดส่วนของผู้รับการประเมินกับผู้ร่วมวิจัยไม่ตรงกับความเป็นจริง (มีการ
ปรับเปลี่ยน) 
  2) น าผลงานผู้อื่นมาขอต าแหน่ง 
  3) การเผยแพร่ผลงานในวารสารที่ขาดการกลั่นกรองหรือมี Peer Review 
  4) งานวิจัยไม่ตรงกับสาขาที่สอน 
  5) งานวิจัยมีระเบียบวิธีวิจัยถูกต้อง แต่การวิเคราะห์ผลและการน าเสนอผลยังไม่
น ามาซึ่งความรู้ใหม่ที่ลึกซ้ึงทางวิชาการ 
  6) เป็นเรื่องซ้ า หรือไม่น่าเชื่อว่าเป็นต้นแบบ (originality) 
  7) ไม่ได้เป็นหัวข้อใหม่ แต่ดัดแปลงจากหัวข้อที่เคยท ามาแล้ว 
  8) เขียนเรื่องง่าย ขั้นตอนไม่สลับซับซ้อน ไม่ได้ใช้วิธีการใหม่ๆที่ไปประยุกต์กับ 
ปัญหาได้ 
  9) การตรวจสอบเอกสารวิจัยที่เก่ียวข้องไม่กว้างขวาง ไม่ทั่วถึง ไม่ทันสมัย 
   10) วิธีการ/ขั้นตอนไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุม รวมทั้งการเก็บข้อมูลตามหลักวิธีการวิจัยที่ดี 
  11) การอภิปรายผล/อธิบาย/วิจารณ์ ไม่สื่อความเข้าใจเชิงเหตุผลที่มีข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
  12) การอภิปรายขาดการน าผลการวิจัยของผู้อ่ืนมาประกอบการอภิปราย 
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  2.2 ผลงานวิชาการประเภท “ต ารา และ หนังสือ” 
1) การน าเสนอไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบ (อ้างอิงไม่ถูก/ไม่ครบถ้วน, ไม่มี

ดัชนีสืบค้น) 
2) มีความขัดแย้งใน Concept ของเนื้อหา 
3) การอ้างอิงขาดความทันสมัย 
4) ขาดการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างชัดเจนในศาสตร์ของตัวเอง 
5) ขาดการสอดแทรกความรู้ความสามารถประสบการณ์/งานวิจัยของตนเอง 
6) มีความผิดพลาดทางภาษา/สะกดการันต์ ฯลฯ 
7) ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทสั้นเกินไปจนไม่สื่อความหมาย (20 – 30 หน้าขึ้นไป) 
8) ไม่อ้างอิง/อ้างอิงไม่ครบ/ไม่ขออนุญาตแหล่งที่มา 
9) ล าดับเนื้อหา ก่อน – หลัง ไม่เป็นระบบ 
10) เนื้อหาไม่ตรงประเด็นในบทนั้นๆ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)   
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 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล 
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ไวดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบทายประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชประกาศ  ก.พ.อ.  นี้แทน 

ขอ ๒ ใหใชประกาศ  ก.พ.อ.  นี้นับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
หมวด  ๑ 

การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

 

ขอ ๓ ใหสภาสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ซึ่งประกอบดวย 
  ๓.๑ ประธานกรรมการ  ตองเปนกรรมการสภาสถาบันประเภทผูทรงคุณวุฒิ   
  ๓.๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน  โดยคัดสรรจากบัญชี  

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน   
ในสถาบันนั้น  ๆ  จํานวนไมนอยกวาหาคน  แตไมเกินสิบคน 

การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดในขอ  ๔  และขอ  ๕  ตามวิธีการที่กําหนดในขอ  ๖  -  ขอ  ๑๐ 

ขอ ๔ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง   
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ใหพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ 

การพิจารณาแตงตั้งในวรรคแรกกระทําได  ๒  วิธี  คือ  การแตงตั้งโดยวิธีปกติ  และ  การแตงตั้ง
โดยวิธีพิเศษ 
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ขอ ๕ การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติใหดําเนินการดังนี้ 
  ๕.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
   ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  ดํารงตําแหนงอาจารย  และ

ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป  หรือ 
  ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  ดํารงตําแหนงอาจารย  

และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือ 
  ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  ดํารงตําแหนงอาจารย  

และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป  หรือ 
  ผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น  ผูใดไดโอนหรือยายมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษา   หากผูนั้นเคยไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่  ก.พ.อ.  รับรอง  และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวา 
สองหนวยกิต/ทวิภาค  อาจนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้นมาเปนเวลา 
ในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ  โดยใหคํานวณเวลาในการสอนพิเศษใหสามในสี่สวนของเวลา 
ท่ีทําการสอน 

  กรณีท่ีอาจารยผูใดไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น  ใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
อาจารยกอนไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยหลังจากไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น
รวมกัน  เพ่ือขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กําหนดไวใน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

   ๕.๑.๒ ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไว 
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและมีความชํานาญในการสอน  และเสนอเอกสารประกอบการสอน 
ท่ีผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ในกรณีท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชา
นั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน  จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอท่ีผูขอกําหนดตําแหนง
เปนผูสอน  ซึ่งมีคุณภาพดี  และไดใชประกอบการสอนมาแลว  โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

   ๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผลงาน  ตอไปนี้ 
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    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑ
ท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  ท้ังนี้  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด   ๆ 
หรือ 

     ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดี   
    และ 
    (๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง   ตํารา   หนังสือ   หรือบทความ 

ทางวิชาการ  ซึ่งมีคุณภาพดี  และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด 
   ๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  การพิจารณากําหนดตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 
    (๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ  ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปน

ผลงานของตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น  รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกัน 
ไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ  ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

    (๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูล 
ท่ีนํามาใชในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา   

    (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด
สิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน   

    (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการ
เปนเกณฑ  ไมมีอคติมาเกี่ยวของ  และเสนอผลงานตามความเปนจริง  ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย 
โดยหวังผลประโยชนสวนตัว  หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น  และเสนอผลงานตามความเปนจริง  
ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

    (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวย
กฎหมาย 

  ๕.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย   
   ๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป 
   ๕.๒.๒ ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวใน

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  และมีความชํานาญพิเศษในการสอน  และเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิต
ขึ้นตามภาระงานสอน  ในกรณีท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้น 
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มีผูสอนรวมกันหลายคน  จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอท่ีผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน   
ซึ่งมีคุณภาพดี  และไดใชประกอบการสอนมาแลว  โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

   ๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผลงาน  ตอไปนี้   
    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  

ก.พ.อ.  กําหนด  ท้ังนี้  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด   ๆ 
หรือ   

     ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดี   
    และ 
    (๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดี  

และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด 
  ผลงานทางวิชาการตามขอ  ๕.๒.๓  (๑)  และ  (๒)  ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใช

สําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว  ท้ังนี้  จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น
หลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย 

   ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงรองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ  ๕.๑.๔   

  ๕.๓ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย   
   ๕.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ 

ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 
   ๕.๓.๒ ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวใน

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  และมีความเชี่ยวชาญในการสอน  โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

   ๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    วิธีท่ี ๑ ประกอบดวยผลงาน  ตอไปนี้ 
    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก  และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ

ท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  ท้ังนี้  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด  ๆ   หรือ   
     ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก   
    และ 
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    (๒) ผลงานแตงตํารา  หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  และไดรับ
การเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด   

    วิธีท่ี ๒ ประกอบดวยผลงาน  ตอไปนี้ 
    (๑) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีเดน  และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  

ก.พ.อ.  กําหนด  ท้ังนี้  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด  ๆ   หรือ   
    (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดีเดน  หรือ 
    (๓) ผลงานแตงตํารา  หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดีเดน  และไดรับ

การเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด   
  ผลงานทางวิชาการตามขอ  ๕.๓.๓  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ตองไมซ้ํากับผลงาน 

ท่ีไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว  ท้ังนี้  ตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย 

   ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงศาสตราจารยตองคาํนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ  ๕.๑.๔   

ขอ ๖ วิธีการแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยโดยวิธีปกติ  ใหดําเนินการดังนี้ 

  ๖.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และรองศาสตราจารย   
   ๖.๑.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  
พรอมดวยผลงานทางวิชาการ 

   ๖.๑.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน  
โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

   ๖.๑.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในสาขาวิชา
นั้น  ๆ  ซึ่งมีองคประกอบ  ดังนี้ 

    (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
    (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามถึงหาคน   
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   การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด
สําหรับสาขาวิชานั้น  ๆ  โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการ 
ไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอ  และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน 

   ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแตงตั้ง  
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได  ใหขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  เปนราย  ๆ  ไป 

   เกณฑการตัดสิน  ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความ
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

   ๖.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๖.๑.๓  แลว  ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและ 
ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง  และแจงให  ก.พ.อ.  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง  
พรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  และแบบคําขอ ฯ   

   คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของ
ตําแหนงทางวิชาการที่สั่งแตงตั้งนั้นดวย 

  ๖.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
   ๖.๒.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามแบบคําขอ ฯ  ท่ี  ก.พ.อ.  กําหนดพรอมดวยผลงานทางวิชาการ 
   ๖.๒.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน  

โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
   ๖.๒.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในสาขาวิชา
นั้น   ๆ ซึ่งมีองคประกอบ  ดังนี้ 

    (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
    (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
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    หากเสนอขอตามวิธีท่ี  ๑  ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  
สามถึงหาคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เพ่ือเสนอ
ความเห็นเบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา 

    หากเสนอขอตามวิธีท่ี  ๒  ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน  
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เพ่ือเสนอความเห็นเบื้องตน
กอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา   

    การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี  ก.พ.อ.  
กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้น  ๆ  โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการ 
ไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอ  และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับ 
ทุกขั้นตอน 

    ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถ
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได  ใหขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  เปนราย  ๆ  ไป 

    เกณฑการตัดสิน  ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพ 
ท่ีแสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  โดยวิธีท่ี  ๑  หรือวิธีท่ี  ๒  การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียง
ขางมาก 

   ๖.๒.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๖.๒.๓  แลว  ใหนําเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา 

   ๖.๒.๕ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแลว  ใหเสนอ  ก.พ.อ.   
ใหความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้ง  พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  และแบบคําขอ ฯ   
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ขอ ๗ การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
  กรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง  สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแตงตั้ง 

ผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  หรือรองศาสตราจารย  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได  (เชน   
การเสนอแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยมากอน  หรือเสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย  ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
ยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ท่ีสูงขึ้น  โดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ  หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชา
เชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม)  โดยใหดําเนินการเปนวิธีพิเศษ 

  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๗.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และรองศาสตราจารย  โดยวิธีพิเศษ 
   ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการ

แตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยใหแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

  ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมาก 

  ๗.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ 
   ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีท่ี  ๑  เทานั้น  และใหดําเนินการ

ตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยใหแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

  ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีเดน 

ขอ ๘ แบบคําขอ ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๓)  แบบเสนอแตงตั้ง ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๔)  แบบแสดง
หลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  คําจํากัดความของผลงานทาง
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วิชาการ  ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ  ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวทายประกาศนี้ 

ขอ ๙ กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับที่
ไดเคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว  หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อ
พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการคราวกอน  มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม  อีกครั้งหนึ่ง   
ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ฯ  ใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นที่ผานการพิจารณา
มาแลวนั้น  โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก 

หมวด  ๒ 
การลงโทษ 

 
 

ขอ ๑๐ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอ
กําหนดตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูท่ีกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงาน
ทางวิชาการและเปนผูท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
ดังตอไปนี้ 

  ๑๐.๑ กรณีท่ีตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงาน 
ไมตรงกับความเปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น  หรือนํา
ผลงานทางวิชาการของผูอื่นไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้นและ
ดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี  ๆ  ไป  และหาม
ผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป  นับตั้งแตวันที่สภาสถาบัน  
อุดมศึกษามีมติ 

  ๑๐.๒ กรณีท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว  หาก
ภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้น  
เปนการลอกเลียนผลงานของผูอื่นหรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใช  โดยอางวาเปนผลงานของตนเอง  
ใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  
และรองศาสตราจารย พิ เศษ   สวนตําแหนงศาสตราจารย   และศาสตราจารย พิ เศษ   ใหสภา
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สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นตอ  ก.พ.อ.  เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
ถอดถอน  และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี  ๆ  ไป  
และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป  นับตั้งแตวันที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติใหถอดถอน  หรือนับตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ถอดถอน  แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 
การอุทธรณ 

 
 

ขอ ๑๑ กรณีท่ีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑท่ี  ก.พ.อ.
กําหนด  ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได  โดยย่ืนอุทธรณตอ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาไดภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่รับทราบมติ 

เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเรื่องอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
พิจารณาคําอุทธรณ  เมื่อมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัยและ 
ใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๒ การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ไดรับเรื่องไวแลวและอยูระหวางการดําเนินการ  ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามประกาศ  
ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๙  ตอไปจนแลวเสร็จ  
เวนแตการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ใหใชประกาศนี้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



ก.พ.อ.๐๓ 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   

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

๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ    

สวนที่ ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

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

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

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสงูสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ระดับ ........ ข้ัน ........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตัง้เปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดรับการแตงตัง้เปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    
 



 ๒

     ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานยอนหลงั ๓ ป (เปนภาระงานทีท่ําโดยความเห็นชอบจากเจาสงักัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตร ีหรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องทีท่ําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ชในการใหบริการ 
                                         ตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                   
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ............
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 



 ๓

  

 
          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
   ไ ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 



 ๔
  

 
๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา หนงัสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 



 ๕
 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 



 ๖
 
 
 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                          
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 



 ๗
 

 
  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 



 ๘
 
 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
  ลงชื่อ..........................................................เจาของประวัติ         
        (........................................................) 

  ตําแหนง.......................................................... 

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



 ๙
 
สวนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

แบบประเมินแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง...................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................มหาวิทยาลัย........................................ 

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

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย)..  แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว....................................................เปนผูมีคุณสมบัติ... 
(ครบถวน/ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑที ่ก.พ.อ.กําหนด 
 
 
 
 

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

(...................................................) 
ตําแหนง  ..ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา.. 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 
 

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว....................................................เปนผูมี
คุณสมบัติ ...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ... (ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)... 
 
 
 

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

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

ตําแหนง................................................... 

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



 ๑๐
 
 
สวนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมครั้งที่........./.........
เมื่อวันที่.............................ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว...........................................
แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน                 
มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและวิธีการตามทีส่ภาสถาบันกําหนด 

 
 

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



 ๑๑
 
 
สวนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ที่........./.........
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว....................
ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา..............
แลวเห็นวา 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
   ๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ 
ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ตํารา/หนงัสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
   ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
 
 
 
 



 ๑๒
 
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 
 

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

         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
        เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).................  
ในการประชุมครัง้ที่............เมื่อวันที่..........................พิจารณาผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของ 
นาย/นาง/นางสาว...................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมนิผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน/ และ ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 
และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น......(สมควร/      
ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.................................................เปนตําแหนง.....
(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)....... ในสาขาวิชา.............................และใหนําเสนอ
ที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ 
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 



 ๑๓
 
 
สวนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

  สภาสถาบันอุดมศึกษา....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..............................ในการประชุม 
ครั้งที่..../..... เมื่อวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนมุัติ/ไมอนุมตัิ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................................ใหดํารงตําแหนง 
(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)   ในสาขาวิชา...........................................               
ไดตัง้แตวันที่............................... 

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรฐัมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ...........................….….… ใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา ............................................... ไดตั้งแตวันที่.................................... 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบ
คําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

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

      ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๔
 

  ก.พ.อ.๐๔ 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   

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

๒. แบบเสนอแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวชิาการโดยผูบังคับบัญชา   

สวนที่ ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือแตงตัง้ดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

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

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

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสงูสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ระดับ ........ ข้ัน ........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตัง้เปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดรับการแตงตัง้เปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    



 ๑๕
 
     ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

  
๓. ภาระงานยอนหลงั ๓ ป (เปนภาระงานทีท่ําโดยความเห็นชอบจากเจาสงักัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตร ีหรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องทีท่ําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ชในการใหบริการ 
                                         ตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                   
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ............
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 



 ๑๖

  
          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
   ไ ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
  
 



 ๑๗
 

 
๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนงัสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 



 ๑๘
 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 



 ๑๙
 
 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                          
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 



 ๒๐
 
  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 

 



 ๒๑
 
 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

                ตําแหนง...ผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา... 

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

 

 



 ๒๒

 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................ตําแหนง.............................
ยินยอมใหผูบังคับบัญชาเสนอแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงเปน..............................ในสาขาวิชา..................... 
 
 

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

         ตําแหนง........................................................... 

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



 ๒๓
 
  
สวนที่ ๒ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมครั้งที่........./.........
เมื่อวันที่.............................ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว...........................................
แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน                 
มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและวิธีการตามทีส่ภาสถาบันกําหนด 

 
 

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



 ๒๔
 
 
สวนที่ ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ที่........./.........
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว....................
ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา..............
แลวเห็นวา 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
   ๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ 
ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ตํารา/หนงัสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
   ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
 
 
 
 



 ๒๕
 
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 
 

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

         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
        เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).................  
ในการประชุมครัง้ที่............เมื่อวันที่.........................พิจารณาผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของ 
นาย/นาง/นางสาว...................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมนิผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน/ และ ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 
และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด  จึงเห็น....(สมควร/      
ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.............................................เปนตําแหนง......  
(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย).......ในสาขาวิชา.............................และใหนําเสนอ
ที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ 
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 



 ๒๖
 
 
สวนที่ ๔ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

  สภาสถาบันอุดมศึกษา....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..............................ในการประชุม 
ครั้งที่..../..... เมื่อวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนมุัติ/ไมอนุมตัิ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................................ใหดํารงตําแหนง 
(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)   ในสาขาวิชา...........................................               
ไดตัง้แตวันที่............................... 

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตัง้ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรฐัมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ...........................….….… ใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา ............................................... ไดตั้งแตวันที่.................................... 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบ
เสนอแตงตัง้ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
 
 

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

      ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------------ 

 
๓.  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

 
๓.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตองเปนงานทีผู่ขอตองเปน

เจาของและเปนผูดําเนินการเอง     

๓.๒ ถาเปนงานที่ผูขอมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ   ผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวา 
รอยละ ๕๐  และตองเปนผูดําเนนิการหลักในเรื่องนั้น  

๓.๓ สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย  ผูขอตองมสีวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือ         
ผูขอตองเปนผูดําเนนิการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น และตองมผีลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เก่ียวเน่ือง
สอดคลองกัน ซึง่แสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทยีบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐  ของผลงานวิจัย
หนึ่งเรื่อง 

๓.๔ ในกรณงีานวิจัยที่เปนชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูขอจะตองเปน
ผูดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแลว
ไมนอยกวารอยละ ๕๐    

๓.๕ ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนนิการเปนชุดตอเนื่องกัน  ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลักและ 
มีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ผูดําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการ
ออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัย
และใหขอเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

๓.๖ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงนามรับรองการมสีวนรวมในผลงานทางวิชาการวา หากมี
การเสนอผลงานทางวิชาการที่มผีูรวมงานหลายคน จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคน
มีสวนรวมในผลงานเรื่องนัน้รอยละเทาใด รวมทัง้ระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนัน้  

หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความ
เปนจริง จะถือวาการกระทําของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป 

การลงนามรับรองการมสีวนรวมในผลงานแตละชิน้   เมือ่ไดลงนามรับรองแลว            
จะเปลี่ยนแปลงไมได 



 ๒๘
 
๓.๗ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอผลงานวิจัยทีใ่ชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง

วิชาการวาตองไมเปนงานวิจัยทีท่ําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
หมายความถึงหามมใิหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงนําผลงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผูขอกําหนดตําแหนง มาเปนผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการ เวนแตผูเสนอขอกําหนดตําแหนงจะไดทําการศกึษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่อง 
จนปรากฏผลความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัดและจะพิจารณาเฉพาะสวนที่ศึกษาเพ่ิมเติมจาก
เดิมเทานั้น  

๓.๘ ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยมีชื่อผูใด
ระบุเปนเจาของผลงาน ผูมีชื่อที่ระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอยข้ึนอยู
กับขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในรูป
ของผลงานวิจัยหรอืวิทยานิพนธของนักศึกษาเพ่ือรับปรญิญาในกรณทีี่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เปนที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้น ทัง้นี้เปนที่เขาใจวา ที่ปรึกษาหรือ
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูริเริม่ กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยนั้น 
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๔.  แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 
 
 บทความทางวิชาการ        ตํารา        หนังสือ        งานวิจัย       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 
 
ผูรวมงาน จํานวน........คน แตละคนมีสวนรวมดังนี้ : 
 

ชื่อผูรวมงาน ปริมาณงานรอยละ  และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ  
       ลงช่ือ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงช่ือ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงช่ือ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงช่ือ ............................................. 
        (......................................) 



 ๓๐
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๕.  แนวทางการประเมินผลการสอน 

 
หลักเกณฑ 
 

  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมนิผลการสอนวา ผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ มีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอน โดยใชแนวทางในการ
ประเมิน ดังตอไปนี ้
  ๑.  มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมาย 
ที่วางไว  โดยเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน (คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร      
และลักษณะคณุภาพ ดังตารางแนบทาย) 
  ๒.  มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน 
  ๓.  มีความสามารถในการใชเทคนิควิธสีอนตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและ           
ติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย  ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ  ใชคําถาม
เพ่ือใหผูเรียนคิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 
  ๔.  มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสมัพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ 
  ๕.  มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพ่ิมเติม 
  ๖.  มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็ และแลกเปลี่ยนประสบการณตาม  

ความเหมาะสม 
  ๗.  มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี 
  ๘.  มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาทีส่อน 
  ๙.  มีความสามารถอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสอน 

  นอกจากนี้คณะกรรมการฯ  อาจกําหนดแนวทางในการประเมินเพ่ิมเติมข้ึนอีกก็ได   
โดยตองกําหนดใหชัดเจนและประกาศใหเปนทีท่ราบทั่วกันกอนการประเมิน 

วิธีการ 
  ๑. ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาภาควิชา/คณบดี) ประเมนิผลการ
สอนในชั้นตนวา ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผลการสอนอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญ
พิเศษ หรือเชี่ยวชาญ) 
  ๒. ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการวาอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ)  ทัง้นี้ อาจแตงตัง้ 
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 



 ๓๑
 

 
คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   

 
 เอกสารประกอบการสอน 

คํานิยาม 
 
 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 

การเผยแพร 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่สะทอนใหเหน็เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ  จัดเปนเครื่องมือ
สําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 
 
เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวของในวิชาทีต่นสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิง่ตางๆ ดังตอไปนี้ เพ่ิมข้ึนอีกก็ได 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเน่ือง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เปนตน 
 
อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม  หรือเปนสื่ออ่ืนๆ เชน ซีดีรอม 
ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษามาแลว 
             
อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒
 

คําจํากัดความของเอกสารคําสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   
 

 เอกสารคําสอน 

คํานิยาม 
 
 
 

 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษาที่
สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาทีส่อน และวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึน
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปน
เครื่องมือสําคัญของผูเรียนทีน่ําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนใน
วิชานั้นๆ 
 
เปนเอกสารรูปเลมหรอืสื่ออ่ืนๆที่เก่ียวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน 
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมสีิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเน่ือง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเล่ือน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใช
ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพ่ือขยายความที่มาของ
สาระและขอมูล และบรรณานุกรมทีท่ันสมัย  
 
ตองไดรบัการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออ่ืนๆ ที่
แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว 
            
อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓
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๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนก
ตามระดับคุณภาพ  

 
 บทความทางวิชาการ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเดน็ทีต่องการอธิบายหรือวิเคราะหอยาง
ชัดเจน  ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะหในประเด็นนัน้ได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียง
เพ่ือวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยทีผู่เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยาง
ชัดเจนดวย 
 

เปนบทความที่มีความยาวไมมากนัก  ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตผุลหรือทีม่า
ของประเด็นทีต่องการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและ
บทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ 
 
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
         ทัง้นี้วารสารทางวิชาการนัน้อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนงัสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือนั้นแลว 
๓. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมทางวิชาการในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ ที่มกีารบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ที่นําเสนอนัน้แลว 
          เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ 
“บทความทางวิชาการ” นั้นแลว  การนํา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแกไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเตมิสวนใดสวนหนึ่ง เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมี 
การประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 
 
 



 ๓๔
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 บทความทางวิชาการ 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับด ี     เปนบทความทางวิชาการทีม่ีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ
ทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี ้
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี ้
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง

องคความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวง

วิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ตํารา 

คํานิยาม 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนอยางเปนระบบ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เปนสวนหนึง่ของวิชา หรือของหลักสตูรก็ได ทีส่ะทอนใหเห็นถงึความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสตูรระดับอุดมศึกษา  
            เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอย่ืนเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 
             ทั้งนี้ผูขอจะตองระบุวิชาที่เก่ียวของในหลักสตูรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการดวย 
             ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาข้ึนจากเอกสารคําสอน 
จนถึงระดับที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แต
สามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาใน
วิชานั้น  
 
เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป  
การอางอิงและบรรณานุกรม  ทัง้นี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน
สมบูรณ  
             การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนัน้ไดโดยเบ็ดเสร็จ 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE)  
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสตูรเทานัน้  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการ
เผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา  

 
 



 ๓๖
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ตํารา 

 
 
 
 
 
 
ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
              เมื่อไดมีการพิจารณาประเมนิคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว  การนํา “ตํารา” นั้น
ไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “ตํารา” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคณุภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทํา
การเผยแพร “ตํารา” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 
 

ระดับด ี     เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและ
การนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ

และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการ

แสดงใหเห็นถงึความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ก่ียวของในระดับชาติ และ/หรือ

นานาชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 หนังสือ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง  และใหทัศนะของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเน่ือง  มีความตอเนื่องเชือ่มโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม 
โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสตูรหรือของวิชาใดวิชา
หนึ่งในหลักสตูร   และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมคีวามทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันทีจ่ัดพิมพ 
 
เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิงและ
บรรณานุกรม  ทั้งนี้อาจมีอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ  
         การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนัน้ไดโดยเบ็ดเสร็จ 
 
มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จาํนวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
             เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ “หนังสือ” ไปแลว  การนํา “หนังสือ” 
นั้นไปแกไขปรับปรงุหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคณุภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึง่อาจกระทําได  แตจะตองทํา
การเผยแพร “หนงัสือ” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 
 

 
 
 
 



 ๓๘
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 หนังสือ 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 

 
ระดับด ี     เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มี
แนวคิดและการนําเสนอทีช่ัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปน

การแสดงใหเห็นถงึความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ก่ียวของในระดับชาติ และ/

หรือนานาชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานวิจัย 

คํานิยาม 
 
 

 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล 
คําตอบหรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอ้ือตอการนํา
วิชาการนั้นไปประยุกต   

อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(Research Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทํา
วรรณกรรมปรทิัศน สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การ
วิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง  และอ่ืนๆ 
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับ
และสั้น สําหรับการนาํเสนอในการประชมุทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น 
อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิง่พิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยาง
แนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนงัสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มกีารบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ  ซึง่ภายหลังจากการประชมุทาง
วิชาการไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคณุภาพโดยผูทรงคณุวุฒิและแสดงหลักฐานวาได
เผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวของใน
ประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง 
               เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมกีารพิจารณาประเมินคณุภาพ
ของ “งานวิจัย” นั้นแลว   การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใด 
สวนหนึง่ เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ 
“งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 

 
 
  



 ๔๐
  

 
คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

 งานวิจัย 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับด ี     เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธี
วิจัย  ซึ่งแสดงใหเหน็ถงึความกาวหนาทางวิชาการหรือนาํไปประยุกตได   
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. เปนผลงานที่แสดงถงึการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมทีล่ึกซึ้งกวา

งานเดิมที่เคยมผีูศึกษาแลว 
๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยาง

แพรหลาย 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคาย่ิง และมีการสังเคราะหอยางลกึซึ้งจนทําใหเปนการ

สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง ทําใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน 

๒. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เก่ียวของในระดับชาต ิ และ/หรือระดับนานาชาต ิ

 
  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 



 ๔๑
  

 
คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการอยางอ่ืนที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความ
ทางวิชาการ หนงัสือ ตํารา หรืองานวิจัย  โดยปกตหิมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน  
สิ่งกอสราง หรือผลงานดานศลิปะ หรือสารานุกรม 
            รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบทีเ่ปนงานวรรณกรรม หรืองานดาน
ปรัชญา หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและ
ทรงคุณคาในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษา 
ตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
           ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่
อธิบายและชี้ใหเห็นวางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสราง
องคความรู  หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น  และแสดงถึงความ 
สามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  สําหรับผลงานทีมุ่งเชิงปฏิบัติจะตองผานการ
พิสูจนหรือมีหลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคณุคาของผลงาน 
 
๑. อาจจัดเพ่ิมไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือ       
แถบเสียง 
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําให
เกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิด
ประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 
๓. กรณผีลงานที่เปนสิง่ประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชงิปฏิบัติ จะตองผานการพสิูจน 
หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถงึคุณคาของผลงานนั้นดวย  

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ 
๓. การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย 
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสตูรเทานัน้   
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
              

ระดับด ี เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิง่ที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ  และ
ผลงานนัน้กอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี   และตอง 

๑. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของในสาขาวิชา
ที่เสนอหรือ 

๒. เปนผลงานที่สรางสรรคตองเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ 
และ/หรือวงวิชาชีพทัง้ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ

 
 

 
 
 
 
 
 



 ๔๓
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานแปล 

คํานิยาม 
 
 
 
 

 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร 
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อนํามา
แปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึง่เปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปนผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืนประเภทหนึง่) 
มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
             เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ “งานแปล” ไปแลว  การนํา “งานแปล” 
นั้นไปแกไขปรับปรงุหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง    
ทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหนึง่อาจกระทําได แตจะตอง
ทําการเผยแพร “งานแปล” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 

ระดับด ี เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชี้ความสามารถในการสือ่ความหมายไดอยางดี มีการศึกษา
วิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัย  
            มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค 
ระดับดีมาก  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิด และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ถงึความสามารถในการสื่อความหมายใน
ระดับสูงมาก  
            มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซึ้ง
ในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสนัทัดกรณี         



 ๔๔
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานแปล 

           มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับ     
มหภาคและจุลภาค 
ระดับดีเดน   ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี ้

๑. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญ ในระดับทีม่ีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 

๒. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได 
๓. มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเปนการ

บุกเบิกทางวิชาการ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
---------------------------------- 

 
๗.  ตัวอยางแนบทาย 

 
 กรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น 

  นาย ก. ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเปนเวลา ๖ ป  ตอมาลาศึกษาตอและไดรับวุฒิ
ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน กลับมาทําการสอนหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโทแลวอีก ๑ ป ๘ เดือน  ใหนับ
ระยะเวลาทําการสอนดังกลาวรวมกันตามอัตราสวน คือ สอนหลังจากปริญญาตรี ๖ ป (เทากับ  ๖/๙ = 
๒/๓ กับสอนหลังจากปริญญาโท ๑ ป ๘ เดือนเทากับ ๑/๓ เมื่อรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยได 
 
 วิธีการคํานวณดังน้ี 

อาจารยใชวุฒิปริญญาตรี  ๖  ป   =  ๗๒  เดือน 

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

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

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

เพราะฉะนั้นถาจะใชวุฒิปริญญาโท จะตองทํางานอีก  ๑ ป  ๘ เดือน 
 
 กรณีการขอตําแหนงทางวิชาการกอนลาศึกษา 

  หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ และประสงคจะขอตําแหนง
ทางวิชาการก็ใหเสนอขอกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองเปนการขอตําแหนง
โดยวิธีปกติเทานั้น 
 
  
 
 

 

๕
๙ 



คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ. 2550 



หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดใหการแตงต้ัง
อาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ตองมีการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ          
ทางวิชาการ  ก.พ.อ.  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
สําหรับการกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย  ทั้งวิธีปกติและวิธีพิเศษ  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ การพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน  

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ที่มีผลการประเมินเปนเอกฉันท 
วาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.  
กําหนด  อยางใดอยางหนึ่ง   ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  จะไมกําหนดใหมีการประชุม  โดยถือเอาผล
การประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได 

ขอ ๓ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ใหใชบังคับกับการพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
และรองศาสตราจารย  ที่อยูระหวางการพิจารณาของสภาสถาบันอุดมศึกษาอยูในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๔ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับเปนระยะเวลาหนึ่งปนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วิจิตร  ศรีสอาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน  ก.พ.อ. 



คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4)   
พ.ศ. 2551 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดกําหนดหมวด  ๓  
การอุทธรณ  กรณีผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนดไวนั้น  
เพื่อใหการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวเปนมาตรฐานเดียวกัน  ก.พ.อ.  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  
และมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

ขอ ๒ ใหยกเลิก  หมวด  ๓  การอุทธรณ  ขอ  ๑๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“หมวด  ๓ 
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 
 

ขอ ๑๑ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.  
กําหนด  ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภาสถาบันอุดมศึกษา  
และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองคร้ัง  โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน
และการขอทบทวนดังกลาว  แตละคร้ังใหย่ืนเร่ืองไดภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่รับทราบมติ   

เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเร่ืองการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแลว 
ใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง 
ทางวิชาการ  มีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย  และใหคําวินิจฉัย 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  เปนที่สุด   



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๑/๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ดําเนินการดังนี้   
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง   
 (ก) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ  จะมีมติไมรับการพิจารณา

ก็ได 
 (ข) ในกรณีที่ เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ  ใหมีมติรับไวพิจารณา   

โดยมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงนั้น 

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
 (ก) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการหรือมิไดชี้แจงขอโตแยง

โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง  จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได 
 (ข) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและไดชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม

จากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง  ใหแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  เพื่อพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงและ
ผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง  ทั้งนี้  ใหประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทําหนาที่เปนประธาน 

ขอ ๑๑/๒ กรณีมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  ใหสถาบันอุดมศึกษาจายเงินสมนาคุณกรรมการ
สําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แตงต้ังเพิ่มนั้นดวย   

ขอ ๑๑/๓ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแย งของผลงาน 
ทางวิชาการทุกประเภทที่คุณภาพไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.กําหนดเทานั้น  หากผูขอกําหนดตําแหนง 
มีผลงานทางวิชาการใหมเพิ่มเติม  หรือมีการแกไขผลงานเดิม  กรณีนี้จะตองดําเนินการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใหม  และใหถือวาวันที่ย่ืนผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ย่ืนขอแกไขผลงาน
เดิมเปนวันเสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหม 

ขอ ๑๑/๔ กรณีมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามหมวดนี้  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูวินิจฉัย
ชี้ขาด  และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนที่สุด 

ขอ ๑๑/๕ การเสนอขออุทธรณและการพิจารณาคําอุทธรณผลงานทางวิชาการที่ดําเนินการ 
อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช  ใหดําเนินการตามประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑและ



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

วิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  ตอไปจนแลวเสร็จ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ศรีเมือง  เจริญศิริ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5)   
พ.ศ. 2552 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

เพื่อความคลองตัวและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานเกี่ยวกับ 
การประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่กําหนดไวในประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงกําหนดวิธีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  สําหรับ 
การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ทั้งโดยวิธีปกติและโดยวิธีพิเศษ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศ   ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เปนตนไป 

ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้  เปนวรรคหา  ของขอ  ๖.๑.๓  ในประกาศ   ก.พ.อ.  เ ร่ือง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   
และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนี้ 

“ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน  
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ที่มีผล 
การประเมินเปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือ 
ไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนดนั้น  สภาสถาบันอาจกําหนดการยกเวนการประชุมไวในขอบังคับ 
ของสภาสถาบัน  โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการก็ได” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6)   
พ.ศ. 2555 



 หน้า  ๑๐ 
เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

เพ่ือให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ 
ศาสตราจารย ์ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  โดยการสร้างผลงานทางวิชาการ 
อย่างเหมาะสมตามพันธกิจ  วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งที่เป็นความรู้ใหม่และ 
ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมหรือประเทศ  จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๑.๓  แห่งประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้ 
  (๑) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือ 
  (๒) ผลงานวิจัย  ซึ่งมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่   ก.พ.อ. 

ก าหนด  ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ 
  (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ 

ตามเกณฑ์ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด 
ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๑.๓  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 

๓  องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย  คือ  (๑)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  (๒)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  และ  (๓) 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน  สังคมหรือประเทศ” 
 



 หน้า  ๑๑ 
เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อ ๓ ผลงานทางวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกต าแหน่งต้อง 
เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละ 
สาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 

๑) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่   เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ 
และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

๒) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
๕) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา 

ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการ  ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งตามประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ต่อไปจนแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย์สุชาต ิ ธาดาธ ารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7)   
พ.ศ. 2555 



 หน้า  ๑๒ 
เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๗) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

เนื่องจากการแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่อง  
ไว้แล้วและอยู่ระหว่างด าเนินการ  ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ต่อไปจนแล้วเสร็จ  เป็นการจ ากัดสิทธิในการด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  แห่งประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่อง  
ไว้แล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการ  ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ 
ศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย์สุชาต ิ ธาดาธ ารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8)   
พ.ศ. 2555 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๘)   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่  ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  กําหนดให้ 
การบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ที่ยื่นคําขอไว้แล้วก่อนที่ได้มี 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ทําให้มีผลกระทบกับผู้ที่ยื่นคําขอไว้แล้ว  ก.พ.อ.  จึงเห็นสมควรปรับปรุง
การบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เสียใหม่ให้เหมาะสม  นอกจากนี้  ก.พ.อ.  เห็นว่า 
ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ควรลดขั้นตอนเพื่อให้การพิจารณาเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น  
ในกรณีที่  ผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นเอกฉันท์  ก็ไม่จําเป็นต้องประชุมคณะกรรมการอีก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๒  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามข้อ  ๕.๑.๓   
ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศ  ก.พ.อ.  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ให้มีผลใช้บังคับ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รายใดที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้
พิจารณาก่อนวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕  และยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
กําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๒) กรณีที่ ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตาม   (๑)  รายใดมีผลการประเมิน   
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ  ๕.๑.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ  ๒  โดยประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณากําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๕.๑.๓   
ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขได้” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖.๑.๓  วรรคห้า  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๒  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์  
ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งอยู่ในเกณฑ์
หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนดนั้น  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดยกเว้นการประชุมไว้ในข้อบังคับ
ของสภาสถาบัน  โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9)   
พ.ศ. 2556 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๙)   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

เพื่อให้หลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นําความรู้  
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ  ซ่ึงเป็น
ภาระหน้าที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  เพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๑.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๒  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้   
(๑) ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  ไม่นับ

งานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ   หรือ 
(๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่

ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  หรือ   

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 

(๔) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ  ซ่ึงมีคุณภาพดี   
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๑.๓  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ต้องเป็นงานที่มีลักษณะ
คุณภาพ  ๓  องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย  คือ  (๑)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  (๒)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  
และ  (๓)  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๒.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้   
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  

ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ 
 ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ

หน้าที่ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้   หรือ 

 ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  และ 

(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๒.๓  (๑)  และ  (๒)  ต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้  ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น  หลังจากได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๓.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
วิธีที่  ๑  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้ 
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  

ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ   
 ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 

การปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  หรือ 
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 ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  และ 

(๒) ผลงานแต่งตํารา  หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่  ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด   

วิธีที่  ๒  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  

ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ   
(๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่

ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  หรือ 

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 

(๔) ผลงานแต่งตํารา  หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๓.๓  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้
สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้  ต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย” 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นวรรคหก  ในข้อ  ๖.๑.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ดังนี้ 

“สภาสถาบันอาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือ 
ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ทําหน้าที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  เพิ่มเติมได้อีก  ๒  คน  ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง”   

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นวรรคเจ็ด  ในข้อ  ๖.๒.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนี้ 

“สภาสถาบันอาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือ   
ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ทําหน้าที่เป็น
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  เพิ่มเติมได้อีก  ๒  คน  ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง”   

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกแบบคําขอ ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๓)  และแบบเสนอแต่งตั้ง ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๔)  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้แบบคําขอ ฯ  
และแบบเสนอแต่งตั้งฯ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๘ คํานิยาม  รูปแบบ  การเผยแพร่  ลักษณะคุณภาพ  ลักษณะการมีส่วนร่วม  และแนวทาง
การประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



ก.พ.อ. ๐๓ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอดํารงตําแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

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

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

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือเต็ม และเรียงจากวุฒสิูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีที่สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยทีท่ําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรบัปริญญาหรือประกาศนียบัตรน้ันๆ ด้วย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง......................................................    รับเงินเดือน........................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................. 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    

           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    

 

 



 

 
     ๒.๕ ตําแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทําโดยความเหน็ชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรอืบัณฑติศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบปุระเภทของกจิกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสปัดาห)์ 
 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่ีส่วนรบัผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสปัดาห์) 
 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบปุระเภทของงาน และปรมิาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............        
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 



 

 
          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรอืไม ่
    ไมเ่คยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สาํหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

 
 



 

 
 ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา หนังสือ  หรอืบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 



 

 
  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ                     
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพจิารณาด้วย) 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแลว้หรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 

  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 



 

 
  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไมเ่คยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพจิารณาด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาํหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 



 

 
  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๓.๔ ผลงานแต่งตําราหรอืหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 



 

 
  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพจิารณาด้วย) 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ...............................................................เจ้าของประวัติ 
                                   (.................................................................) 

                           ตําแหน่ง................................................................ 

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



 

 
ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

แบบประเมินแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................มหาวิทยาลัย........................................ 

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

      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 

(...................................................) 
ตําแหน่ง  ..ผู้บงัคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเทา่.. 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...  ที่จะได้รบัการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 

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

ตําแหน่ง................................................... 

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



 

 
ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยได้รบัมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมครัง้ที่........./.........เมือ่วันที่..............
ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว........................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าว
เป็นผู้มีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ).......ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด 

 

 
 

       ลงช่ือ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนท่ี ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครัง้ที่........./.............           
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................      
ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา................       
แล้วเห็นว่า 
 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......             
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......           
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
.........เรื่อง ได้แก ่
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                    
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
 
 
 



 

 
  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด........เรื่อง 
ได้แก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......              
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองอะไร             
ผลท่ีได้รับ  การนําไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เห็นถึงความเชีย่วชาญอย่างไร 

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

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

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

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

   ลงช่ือ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
        เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลยั/สถาบัน).... ในการประชุม         
ครั้งที่........เมื่อวันที่.................พจิารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................... 
ตามที่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  และ/หรือ 
ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.กําหนด  และเป็นผู้มจีริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.กําหนด  จงึเห็น...(สมควร/ไมส่มควร)...ให้กําหนดตําแหน่ง 
นาย/นาง/นางสาว............................ เป็นตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... 
ในสาขาวิชา.............................. และให้นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพจิารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ลงช่ือ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 



 

 
ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 
  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครั้งที่..../......... เมื่อวันที.่..... 
เดือน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว................................ให้ดํารงตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ต้ังแต่วันที่...............................         
ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเรือ่ง/ ได้รับผลงานฉบบัปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบบัตีพิมพ์เผยแพร่/ 
อื่นๆ ระบ.ุ...)....     

๒. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ัง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคําสัง่แต่งต้ัง พร้อมส่งสําเนา
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทําหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรบัตําแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา........................................
ได้ต้ังแต่วันที่.................................... ซึง่เป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รบัเรื่อง/ ได้รบัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบรูณ์/ 
ได้รับผลงานฉบับตีพมิพ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบ.ุ...).....  พร้อมสง่สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ   ผลงานทางวิชาการ  และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                   (........................................................) 

            ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  ก.พ.อ. ๐๔ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖  

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

๒. แบบเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา   

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อแต่งต้ังดํารงตําแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

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

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

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือเต็ม และเรียงจากวุฒสิูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีที่สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยทีท่ําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรบัปริญญาหรือประกาศนียบัตรน้ันๆ ด้วย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง.....................................................    รับเงินเดือน ........................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............. 
     ๒.๓ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา.................................................. 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    

           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    

 

 



 

 
     ๒.๕ ตําแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทําโดยความเหน็ชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรอืบัณฑติศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบปุระเภทของกจิกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสปัดาห)์ 
 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่ีส่วนรบัผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสปัดาห์) 
 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบปุระเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสปัดาห์) 
 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............        
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด)  



 

 
          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรอืไม ่
   ไ ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อ ปพี.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนังสอื  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 



 

 
  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จาํนวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพจิารณาด้วย) 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแลว้หรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 

  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 
 



 

 
  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพจิารณาด้วย) 

 

 

 

 

 
 



 

 
     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไมเ่คยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 



 

 
  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๓.๔ ผลงานแต่งตําราหรอืหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 



 

 
  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพจิารณาด้วย) 
 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ.................................................. 
                       (...................................................) 

                 ตําแหน่ง...ผูบ้ังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า... 

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

 

 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................ตําแหน่ง....................................
ยินยอมใหผู้้บังคับบญัชาเสนอแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเป็น...................................ในสาขาวิชา............................ 
 
 

                  ลงช่ือ..................................................(เจ้าของประวัติ) 
                      (...................................................) 

                     ตําแหน่ง........................................................... 

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



 

 
ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยได้รบัมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..............ในการประชุมครัง้ที่........./.........เมื่อวันที่................. 
ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว......................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าว 
เป็นผู้มีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ).......ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด 

 
 

       ลงช่ือ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครัง้ที่........./.............           
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................      
ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา................       
แล้วเห็นว่า 
 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......             
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......           
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
.........เรื่อง ได้แก ่
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                    
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด.........เรื่อง ได้แก ่
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
 
 
 



 

 
  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด........เรื่อง 
ได้แก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......              
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างองิ              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองอะไร             
ผลท่ีได้รับ  การนําไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เห็นถึงความเชีย่วชาญอย่างไร 

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

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

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

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

   ลงช่ือ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
        เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลยั/สถาบัน).... ในการประชุม         
ครั้งที่........เมื่อวันที่.................พจิารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................... 
ตามที่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  และ/หรือ 
ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.กําหนด  และเป็นผู้มจีริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.กําหนด  จงึเห็น...(สมควร/ไมส่มควร)...ให้กําหนดตําแหน่ง 
นาย/นาง/นางสาว............................ เป็นตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... 
ในสาขาวิชา.............................. และให้นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพจิารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ลงช่ือ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 



 

 
ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 
  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครั้งที่..../......... เมื่อวันที.่..... 
เดือน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว................................ให้ดํารงตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ต้ังแต่วันที่...............................         
ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเรือ่ง/ ได้รับผลงานฉบบัปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบบัตีพิมพ์เผยแพร่/ 
อื่นๆ ระบ.ุ...)....     

๒. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ัง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคําสัง่แต่งต้ัง พร้อมส่งสําเนา
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทําหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบเสนอแต่งต้ัง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  

    (สําหรบัตําแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา........................................
ได้ต้ังแต่วันที่.................................... ซึง่เป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รบัเรื่อง/ ได้รบัผลงานฉบบัปรับปรงุสมบรูณ์/ 
ได้รับผลงานฉบับตีพมิพ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบ.ุ...).....  พร้อมสง่สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ   ผลงานทางวิชาการ  และแบบเสนอแต่งต้ัง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                   (........................................................) 

            ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 

ในกรณีผลงานวิชาการรับใช้สงัคมซึง่มีการดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบรูณาการ
หลายสาขาวิชา  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ  โดยมบีทบาทในข้ันตอน
การทํางานอย่างน้อย ๓ ข้ันตอน คือ 

ก. การวิเคราะหส์ถานการณ์ก่อนเริม่กจิกรรมรับใช้สงัคม 
ข. การออกแบบหรือพฒันาช้ินงานหรือแนวคิดหรอืกิจกรรม 
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรงุ 

ให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานน้ันของผูร้่วมงานทกุคน 
และบทบาทหน้าทีห่ลักของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง โดยใหผู้้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง ทั้งน้ี  อาจไม่ต้องระบุ
สัดส่วนการมสี่วนร่วมเป็นร้อยละก็ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
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------------------------------ 
 

๔.  แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 

แนวทางการกําหนดสาขาวิชาท่ีจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   

 ให้ระบุช่ือสาขาวิชาที่จะแต่งต้ัง  โดยระบเุฉพาะช่ือสาขาวิชาที่แสดงความรู้ความเช่ียวชาญหลัก          
ของผู้ขอ   
 ทั้งน้ี ผู้ขอกําหนดตําแหน่งที่เคยได้รบัการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  โดยไม่ได้ใช้ผลงาน
วิชาการรับใช้สงัคม  ประสงค์จะเสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงข้ึนในสาขาวิชาเดิม โดยใช้ผลงานวิชาการรบัใช้
สังคม สามารถเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึนได้ โดยไมถื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา          
แต่หากการกําหนดสาขาวิชาน้ัน เป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพื้นฐานของตน ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา และจะต้องเสนอขอกําหนดตําแหน่งโดยวิธีพิเศษ 
 
แนวทางการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
 ให้มีการรบัรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สงัคม โดยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ให้สถาบันอุดมศึกษาหรอืคณะวิชา แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อทําหน้าทีร่ับรองการใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมของผลงานวิชาการรับใช้สงัคมน้ัน  
 ๒. ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งแสดงหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการ
รับใช้สงัคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการทีเ่กีย่วข้อง  
 
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 ให้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ  ประเมินผลงานวิชาการรบัใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปน้ี 
  ๑. ประเมินจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน  
  ๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสมัภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  ๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมินจากการ
ตรวจสอบสภาพจรงิทีม่ีอยู่ในพื้นทีร่่วมด้วย  ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งต้ัง
ผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 

 ทั้งน้ี  ให้เน้นถึงการมสี่วนร่วมและการยอมรบัของสังคมเป้าหมาย 
 

 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ และผลงานทางวิชาการ 

ท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรอืท้องถ่ิน ทีเ่กิดข้ึนโดยใช้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
อย่างน้อยหน่ึงสาขาวิชา และปรากฏผลทีส่ามารถประเมินได้เป็นรปูธรรมโดยประจักษ์ต่อ
สาธารณะ  
 
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมน้ีต้องเป็นผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีข้ึนทางด้านใด
ด้านหน่ึง หรือหลายด้านเกี่ยวกบั ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
เศรษฐกจิ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นําไปสู่การ  
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สนิทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นทีป่ระจักษ์
ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพฒันาสงัคม และก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปญัหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 
 
ทั้งน้ี ไม่นับรวมงานที่แสวงหากําไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ  
 
จัดทําเป็นเอกสาร  โดยมีคําอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพือ่ช้ีให้เห็นว่า     
เป็นผลงานที่ทําให้เกิดการพฒันาเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน        
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรอืก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ 
สาขาวิชาหน่ึงๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจกัษ์        
ในประเด็นต่อไปน้ี 

 สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน 
 การมีส่วนร่วมและการยอมรบัของสังคมเป้าหมาย 
 กระบวนการทีท่ําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
 ความรู้หรอืความเช่ียวชาญที่ใช้ในการทําใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน 
 การคาดการณ์สิ่งทีจ่ะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกดิข้ึนแล้ว 
 การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน 
 แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพฒันาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 

 
          ทั้งน้ี นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติม
อื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ 
ประกอบการพจิารณาด้วยก็ได้ 
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เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ และผลงานทางวิชาการ 

ท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

การเผยแพร ่
 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นทีห่รอืการเปิดให้เย่ียมชมพื้นที่  
และจะต้องมกีารเผยแพร่สูส่าธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สอดคล้อง 
กับผลงาน โดยการเผยแพร่น้ันจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษร          
ที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้  
 
ระดับดี  มีการรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศที่ชัดเจน  มีการระบุปญัหาหรือความต้องการ    
โดยการมสี่วนร่วมของสังคมกลุม่เป้าหมาย มีการวิเคราะหห์รือสงัเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน  หรอืทําความเข้าใจสถานการณ์  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่าง
เป็นทีป่ระจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมน้ัน   
 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  และต้องสามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา 
หรือทําความเข้าใจสถานการณ์  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่ประจกัษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาใหก้ับสังคมอื่นได้ หรือกอ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับ
จังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรปูธรรม 
 
ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสงัคมหรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง  เป็นที่ยอมรบัในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น  UNESCO    WHO    UNICEF  เป็นต้น 
 

 
 



คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10)   
พ.ศ. 2556 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
(ฉบับที่  ๑๐) 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อนุสนธิประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ได้กําหนด
หลักเกณฑ์  ผลงานทางวิชาการในการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าจะต้องมี
ผลงานวิจัย  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  หรือผลงานแต่งหรือ
เรียบเรียง  ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ  โดยมีเงื่อนไขว่าผลงานดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพดี  
และลักษณะคุณภาพ  ๓  องค์ประกอบ  คือ  (๑)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  (๒)  มีการวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์  และ  (๓)  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน  สังคมหรือ
ประเทศ  ก.พ.อ.  พิจารณาแล้วเห็นว่า  เงื่อนไขคุณภาพทั้ง  ๓  องค์ประกอบดังกล่าวเทียบได้กับ 
คุณภาพในระดับดีมาก  ประกอบกับผลงานทางวิชาการบางประเภทอาจไม่สามารถมีครบทั้ง   
๓  องค์ประกอบ  จึงมีมติให้ยกเลิกคุณภาพทั้ง  ๓  องค์ประกอบดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๑.๓  แห่งประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๙)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้ 
  (๑) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ  ซ่ึงมีคุณภาพดี  

และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

  (๒) ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ 

  (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่  ตามเกณฑ์  
ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 

  (๔) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 
การปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผล 
ที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม  โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ  ลักษณะการเผยแพร่และผลงาน 
ทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพของบทความทางวิชาการ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ  ให้ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหน่งตามข้อ  ๕.๑.๓   
ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์                        

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------- 

 
๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการท่ี 

จําแนกตามระดับคุณภาพ  
 

 บทความทางวิชาการ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน  
ทั้งน้ีมีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพ่ือ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นน้ันได้ อาจเป็นการนําความรู้จาก  
แหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขยีนแสดงทัศนะ  
ทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 
 

ประกอบด้วยการนําความท่ีแสดงเหตุผลหรอืที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม  ที่ครบถ้วน
และสมบูรณ ์
 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 
๑. เผยแพรใ่นรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
         ทั้งน้ีวารสารทางวิชาการน้ันอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
๒. เผยแพรใ่นหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือน้ันแล้ว 
๓. เผยแพรใ่นหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม
ทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ที่นําเสนอนั้นแล้ว 
          เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“บทความทางวิชาการ” น้ันแล้ว  การนํา “บทความทางวิชาการ” น้ัน มาแก้ไขปรับปรุง  
หรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึง เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” น้ันอีกคร้ังหน่ึงจะกระทําไม่ได้ 

 



คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ด้วยประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดหลักเกณฑ์
ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ว่าจะต้องมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  สําหรับตําแหน่งที่เสนอขอ  และจะต้องได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์  สําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร
ทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ  ๒  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน  และสมํ่าเสมอ  อย่างน้อยปีละ  ๒  ฉบับ 
(๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของวารสาร  และ

สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ 
(๓) มีคณะบรรณาธกิารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน   
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า  วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer  reviewer)  ที่พิจารณา

คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร   
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer  reviewer)  ที่ตรง
หรือเก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ  และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอก  กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก   
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ  กรณีที่บทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย   

(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน  เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ  
ได้แก่  ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์  บทคัดย่อ  ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง   

ข้อ ๔ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ  ๓  แล้ว  
ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้  ก.พ.อ.  ทราบ  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ   

ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ  ๓  ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ  ๒  
จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ  ๓  มีผลบังคับใช้เป็นเวลา  ๓  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้มีผลบังคับใช้  หากพ้นระยะเวลาดงักล่าว  ก.พ.อ.  จะไม่รับรองวารสาร
ตามข้อ  ๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

  วารสารทางวิชาการทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปน้ี 

  ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
 -  Academic Search Premier  (http://www.ebsco.com/home) 
    (select ebscohost and then academic search premier) 
 -  Agricola  (http://agricola.nal.usda.gov) 
 -  BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
 -  CINAHL  (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
 -  EiCOMPENDEX  (http://www.ei.org) 
 -  ERIC  (http://www.eric.ed.gov/) 
 -  H.W.Wilson  (http://www.ebscohost.com) 
    (select ebscohost and then H.W.Wilson)  
 -  Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
 -  Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
 -  INSPEC  (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
 -  MathSciNet  (http://www.ams.org/mathscinet) 
 -  MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)   
 -  PsycINFO  (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
 -  Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
 -  ScienceDirect  (http://www.sciencedirect.com) 
 -  SciFinder  (https://scifinder.cas.org/) 
 -  Scopus  (http://www.info.scopus.com) 
 -  Social Science Research Network   
    (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
 -  Web of Knowledge  (http://wokinfo.com) 

  ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal               
Citation Index -- TCI)  เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุม่ที่ ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมลู ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิม่เติมต่อไป 



คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
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รูปแบบของฟอนต์ไทย 
ที่ใช้ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
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รูปแบบของฟอนต์ไทย 
ที่ใช้ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการใช้ 13 ฟอนต์ แทนฟอนต์ของ
ต่างประเทศ เพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด าเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐานเหล่านี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากส านักส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ในการนี้ เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์และสร้างความภูมิใจในผลงานการผลิตและ
พัฒนาฟอนต์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้ก าหนดให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ได้เลือกใช้ฟอนต์หนึ่งจาก 13 ฟอนต์ไทยต่อไปนี้ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 
 1.  TH Saraban PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มุ่งม่ัน ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นน า 

(World - Class Quality University) 
 

 2.  TH Charmonman  ออกแบบโดย คุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  

มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นน า 

(World - Class Quality University) 

 
 3.  TH Krub ออกแบบโดย คุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นน า 

(World - Class Quality University) 
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 4.  TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์ , คุณบวร 
จรดล) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มุ่งม่ัน ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นน า 

(World - Class Quality University) 

 
 5.  TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์, คุณบวร 
จรดล) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มุ่งมั่น ทุ่มเทใหเ้ป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลช้ันน า 

(World - Class Quality University) 

 
 6.  TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นน า 

(World - Class Quality University) 

 
 7.  TH Kodchasal ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นน า 

(World - Class Quality University) 

 
 8.  TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลช้ันน า 

(World - Class Quality University) 
 
 
 
 9.  TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6) ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มุ่งม่ัน ทุม่เทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลยัคุณภาพสากลช้ันน า 

(World - Class Quality University) 
 
 10. TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นน า 

(World - Class Quality University) 
 
 11. TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นน า 

(World - Class Quality University) 

 
 12. TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, 
คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นน า 

(World - Class Quality University) 
 
 13. TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นน า 

(World - Class Quality University) 
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