
 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วย  มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

--------------------------- 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ให้มีความเหมาะสม และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา       
วงวิชาการ ชุมชน หรือประเทศ  ได้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมากข้ึน  และเพ่ือให้การดําเนินการพิจารณาแต่งต้ัง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔(๔) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐    
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ให้ใช้ระเบียบนี้นับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๑.๓ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “๗.๑.๓   ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้  

  (๑) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
กําหนด ท้ังนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ   หรือ 

  (๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์        
ท่ีคณะกรรมการกําหนด  รวมท้ังได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้    หรือ    

  (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด   หรือ 

  (๔) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมี
คุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด” 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๒.๓ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓)   
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “๗.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้  

(๑) ๑.๑ ผลงานวิ จั ย  ซ่ึ ง มี คุณภาพดี  และไ ด้รับการ เผยแพร่ตามเกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ    
หรือ 
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  ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่ง

ของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 
ท่ีคณะกรรมการกําหนด  รวมท้ังได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้    หรือ 

   ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  และ 
  (๒)  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการ

เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๗.๒.๓ (๑) และ (๒) ต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการ

พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๓.๓  ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “๗.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ แบบ ดังนี้ 
   แบบท่ี ๑  ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัย ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ 
หรือ  

  ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานซ่ึงสถาบันหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกําหนด  รวมท้ังได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได้เป็น
รูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้   หรือ 

   ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และ 
 (๒)  ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการกําหนด  
   แบบท่ี ๒  ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 
   (๑) ผลงานวิจัย ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
กําหนด  ท้ังนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ  

  (๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกําหนด  รวมท้ังได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได้เป็น
รูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้    หรือ 
    (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด    หรือ 
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 (๔)  ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๗.๓.๓(๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้
สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทาง
วิชาการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย” 

ข้อ ๕ ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้ เป็นข้อ ๗/๑ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ        
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

 “ข้อ ๗/๑  ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการทุกตําแหน่ง 
ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของ  
แต่ละสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  

 (๒) เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 (๔) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 (๕) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ”   
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๑.๓ วรรคห้า ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 

มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ      
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๒ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ และ              
รองศาสตราจารย์ ท่ีมีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
อยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดนั้น  สภาสถาบันอาจกําหนดการยกเว้นการประชุม  
ไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน  โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้”  

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคหก ในข้อ ๘.๑.๓ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

 “สภาสถาบันอาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันให้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ท่ี
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนท่ีมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีเสนอขอ ทําหน้าท่ีเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพ่ิมเติมได้อีก ๒ คน ในกรณีท่ีผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  โดยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดําเนินการแต่งต้ัง”  
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ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคเจ็ด ในข้อ ๘.๒.๓ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

 “สภาสถาบันอาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันให้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ท่ี
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนท่ีมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีเสนอขอ ทําหน้าท่ีเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพ่ิมเติมได้อีก ๒ คน ในกรณีท่ีผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  โดยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดําเนินการแต่งต้ัง”  
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกแบบคําขอฯ  แบบเสนอแต่งต้ังฯ  และคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะ
การเผยแพร่และผลงานทางวิชาการท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพของบทความทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ และให้ใช้ตามท่ีกําหนดไว้ท้าย
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๑๐  คําจํากัดความ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพของ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใช้สังคม  และแนวทางการประเมิน 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
--------------------------- 

 ข้อ ๑๑  การพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีสภาสถาบันได้รับเรื่องไว้แล้ว      
และอยู่ระหว่างการดําเนินการ  ให้สภาสถาบันพิจารณากําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ใน
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไปจนแล้วเสร็จ ยกเว้นการ
พิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีสภาสถาบันได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการรายใดมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๗.๑.๓ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ระเบียบนี้  สภาสถาบันอาจพิจารณากําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ข้อ ๗.๑.๓ ท่ีปรับปรุงแก้ไขได้ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี     ๒๗    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์วิชัย  ริ้วตระกูล) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------ 

 
๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

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

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

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

๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ท่ีจบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 
๒. ประวัติการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     ๒.๑ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง......................................................     
     ๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เม่ือวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................. 
           เม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เม่ือวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุการทํางาน  ...... ปี ........ เดือน    
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     ๒.๕ ตําแหน่งอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานท่ีทําโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาท่ีสอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีทําการวิจัย และระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาท่ีใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............           
ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
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          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
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 ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 
๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์            
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์             
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 
  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบ 
ด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์             
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 
  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                         
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 
     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/        
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/        
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/        
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 
  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 
๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 
 ๔.๓.๔ ผลงานแต่งตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 
  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                      
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

   ลงชื่อ..........................................................เจ้าของประวัติ  
                                      (..........................................................) 
                             ตําแหน่ง........................................................... 
                                        วันท่ี..........เดือน...............พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 
ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

แบบประเมินแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

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

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

-------------------------------- 
 
      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เป็น
ผู้มีคุณสมบัติ... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
 
 
 

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

ตําแหน่ง  ..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 
วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ........ 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...  ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รอง
ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 
ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งท่ี........./.........เม่ือวันท่ี.........  ซ่ึง
ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ .............(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/
วิทยาลัย)....................  ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว..........................................แล้วเห็นว่า 
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....        
ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 
 

        ลงชื่อ........................................................... 
                    (...................................................) 
          ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
                วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 
ส่วนท่ี ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครั้งท่ี........./.........            
เม่ือวันท่ี.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................       
ซ่ึงขอกําหนดตําแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา..............       
แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด.........เรือ่ง ได้แก่ 
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......            
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กําหนด.........เรื่อง  ได้แก่ 
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......            
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม........เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ        
กําหนด .........เรื่อง  ได้แก่ 
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......            
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                    
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ.........เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด........เรื่อง 
ได้แก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
 
 



- ๑๘ - 
 
  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด
.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......             
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                       
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องอะไร                  
ผลท่ีได้รับ  การนําไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

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

(.......................................................) 
         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

        เพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย).................  
ในการประชุมครั้งท่ี......เม่ือวันท่ี........พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว..........
ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน และ/หรือ ตํารา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด  และเป็นผู้มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด จึงเห็น......(สมควร/ไม่สมควร)...        ให้กําหนด
ตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว..................  เป็นตําแหน่ง.....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... 
ในสาขาวิชา........และให้นําเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

     ลงชื่อ....................................................... 
                    (...................................................) 
                 ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
                     วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. .......... 

 



- ๑๙ - 
 
ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    
 

  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย..............................ในการประชุมครั้งท่ี..../.....             
เม่ือวันท่ี.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว......................................................ให้ดํารงตําแหน่ง                 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)   ในสาขาวิชา...........................................                 
ได้ตั้งแต่วันท่ี............................... ซ่ึงเป็นวันท่ีสภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับ
ผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว/ อ่ืนๆ ระบุ....)....     

๒. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ัง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีออกคําสั่งแต่งต้ัง                 
พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ  

    (สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้คําแนะนําสําหรับ
ดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นาย/นาง/นางสาว......................................................….….… ให้
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ............................................... ได้ตั้งแต่วันท่ี.................................... ซ่ึง
เป็นวันท่ีสภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว/ อ่ืนๆ 
ระบุ....).....   พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ                   
และแบบคําขอฯ 
 
 
 

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

            ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                  วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------ 

๒. แบบเสนอแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา   
ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือแต่งต้ังดํารงตําแหน่ง............................................ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
โดยวิธี.......................... 

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

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

-------------------------------- 
 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ท่ีจบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 
๒. ประวัติการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     ๒.๑ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง.....................................................     
     ๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เม่ือวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ............. 
     ๒.๓ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา.................................................. 
           เม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เม่ือวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุการทํางาน ...... ปี ........ เดือน    
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     ๒.๕ ตําแหน่งอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานท่ีทําโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาท่ีสอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีทําการวิจัย และระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใช้ในการให้บริการ 
                                         ต่อสัปดาห์) 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาท่ีใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............            
ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด)  

 



- ๒๒ - 
 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
   ไ ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
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 ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 
๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์            
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์               
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
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  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                      
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                      
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์         
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์         
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
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๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 

  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖ - 
 
  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                อัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗ - 
 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/      หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/        
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/         
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
 

 ๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
 
 
 
 



- ๒๘ - 
 
  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 
 ๔.๓.๔ ผลงานแต่งตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 
 
 
 
 
 



- ๒๙ - 
 
  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                    
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

                ตําแหน่ง...ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า... 
                   วันท่ี........เดือน...............พ.ศ. ........ 

 
 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................ตําแหน่ง.............................ยนิยอม
ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเป็น..............................ในสาขาวิชา......................... 
 
 

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

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

 
 
 
 



- ๓๐ - 
 
ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินผลการสอน 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งท่ี........./.........เม่ือวันท่ี.........  ซ่ึง
ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ .............(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/
วิทยาลัย)....................  ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว..........................................แล้วเห็นว่า 
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....        
ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 
 

        ลงชื่อ........................................................... 
                    (...................................................) 
          ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
                วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๑ - 
 
ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.............................................................ในการประชุมครั้งท่ี........./.........          
เม่ือวันท่ี.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.............................ซ่ึง
ขอกําหนดตําแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา.....................        
แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด.........เรือ่ง ได้แก่ 
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กําหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                    
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
กําหนด .........เรื่อง ได้แก่ 
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......             
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด            
........เรื่อง ได้แก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
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  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด
.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                      
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องอะไร                  
ผลท่ีได้รับ  การนําไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

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

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        เพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย).................  
ในการประชุมครั้งท่ี......เม่ือวันท่ี........พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว..........
ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน และ/หรือ ตํารา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด  และเป็นผู้มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด จึงเห็น......(สมควร/ไม่สมควร)...        ให้กําหนด
ตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว..................  เป็นตําแหน่ง.....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... 
ในสาขาวิชา........และให้นําเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

     ลงชื่อ....................................................... 
                    (...................................................) 
                 ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
                     วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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ส่วนท่ี ๔ มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    
 

  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย................................ในการประชุมครั้งท่ี..../........                
เม่ือวันท่ี.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว......................................................ให้ดํารงตําแหน่ง             
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)   ในสาขาวิชา...........................................                 
ได้ตั้งแต่วันท่ี...............................  ซ่ึงเป็นวันท่ีสภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับ
ผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว/ อ่ืนๆ ระบุ....)....     

๒. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกคําสั่ง แต่งต้ัง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีออกคําสั่งแต่งต้ัง          
พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบเสนอแต่งต้ังฯ  

    (สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบเพ่ือพิจารณา        
ให้คําแนะนําสําหรับดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นาย/นาง/นางสาว................................. ให้
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ............................................... ได้ตั้งแต่วันท่ี....................................  ซ่ึง
เป็นวันท่ีสภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว/ อ่ืนๆ 
ระบุ....)......   พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ   และแบบเสนอ
แต่งต้ังฯ 
 
 

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

            ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------ 

 
๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

 
ในกรณีผลงานวิชาการรับใช้สังคมซ่ึงมีการดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานท่ีมีการบูรณาการ

หลายสาขาวิชา  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในสาขาวิชาท่ีเสนอขอ  โดยมีบทบาทในข้ันตอน
การทํางานอย่างน้อย ๓ ข้ันตอน คือ 

ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง 

ให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงานทุกคน 
และบทบาทหน้าท่ีหลักของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง  ท้ังนี้  อาจไม่ต้องระบุ
สัดส่วนการมีส่วนร่วมเป็นร้อยละก็ได้  
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------ 

๔.  แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 

แนวทางการกําหนดสาขาวิชาท่ีจะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   
 ให้ระบุชื่อสาขาวิชาท่ีจะแต่งต้ัง  โดยระบุเฉพาะชื่อสาขาวิชาท่ีแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญหลัก            
ของผู้ขอ   
  ท้ังนี้ ผู้ขอกําหนดตําแหน่งท่ีเคยได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  โดยไม่ได้ใช้ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม ประสงค์จะเสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงข้ึนในสาขาวิชาเดิม โดยใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
สามารถเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึนได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา แต่หากการ
กําหนดสาขาวิชานั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพ้ืนฐานของตน ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และ
จะต้องเสนอขอกําหนดตําแหน่งโดยวิธีพิเศษ 
 
แนวทางการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
 ให้มีการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ีรับรองการใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น  
 ๒. ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งแสดงหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการ รับ
ใช้สังคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง  
 
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ  ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้ 
  ๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน  
  ๒. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง หรือสารสนเทศจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
  ๓.  นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมินจากการ
ตรวจสอบสภาพจริงท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีร่วมด้วย  ซ่ึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งต้ัง
ผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 
 ท้ังนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------ 

๕. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ และผลงานทางวิชาการ 
ท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 บทความทางวิชาการ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน  
ท้ังนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพ่ือ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยท่ีผู้เขียนแสดงทัศนะทาง
วิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 
 
ประกอบด้วยการนําความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นท่ีต้องการอธิบายหรือ
วิเคราะห์  กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมท่ี
ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
         ท้ังนี้ ว ารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่ เ ป็นรูป เล่มสิ่ ง พิมพ์หรือเ ป็นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว 
๓. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม
ทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ท่ีนําเสนอนั้นแล้ว 
         เม่ือได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“บทความทางวิชาการ” นั้นแล้ว  การนํา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไม่ได้ 
 
 

 
 
 
 



- ๓๗ - 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------ 

๕. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ และผลงานทางวิชาการ 
ท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 บทความทางวิชาการ 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับดี      เป็นบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และ
ทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ระดับดีมาก   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีข้อกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

๒. สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ 
ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับท่ีสร้างองค์
ความรู้ใหม่  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นท่ีเชื่อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๘ – 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------ 

๕. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ และผลงานทางวิชาการ 
ท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถ่ิน ท่ีเกิดข้ึนโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อ
สาธารณะ  
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทางด้านใด
ด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเก่ียวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ  หรือเป็นผลงานท่ีนําไปสู่การ 
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถแสดงได้เป็นท่ีประจักษ์
ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 
 
ท้ังนี้ ไม่นับรวมงานท่ีแสวงหากําไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ  
 
จัดทําเป็นเอกสาร  โดยมีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่า      
เป็นผลงานท่ีทําให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน       
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ      
สาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นท่ีประจักษ์        
ในประเด็นต่อไปนี้ 

• สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
• การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
• กระบวนการท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 
• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญท่ีใช้ในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
• การคาดการณ์สิ่งท่ีจะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว 
• การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
• แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 

          ท้ังนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติม
อ่ืนๆ เก่ียวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ 
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

 
 



- ๓๙ - 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------ 

๕. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ และผลงานทางวิชาการ 
ท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ) 

 
 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

การเผยแพร่ 
 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพ้ืนท่ีหรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนท่ี และ
จะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสอดคล้องกับ
ผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษร          
ท่ีสามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้  
ระดับดี  มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการ
มีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ท่ีสามารถแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน  หรือทําความเข้าใจสถานการณ์  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอย่างเป็นท่ี
ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น   
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  และต้องสามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา 
หรือทําความเข้าใจสถานการณ์  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอย่างเป็นท่ีประจักษ์ 
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับ
จังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง  เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรท่ี
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น  UNESCO    WHO    UNICEF  เป็นต้น 

 

 


