กระบวนการดาเนินงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี

ผู้ขอตำแหน่งวิชำกำร เสนอผลงำน
มำยังคณะกรรมการสานักวิจัยฯ

ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์

เป็นไปตำมเกณฑ์
เลขำนุกำรรับเรื่อง และเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการ
กาหนดตาแหน่งวิชาการเพื่อ
พิจำรณำ

ผู้ขอตำแหน่งวิชำกำร
มีข้อเสนอแก้ไข แก้ไขหรือยืนยันผลงำน

ไม่มีข้อแก้ไข
คณะกรรมการกลั่นกรองการ
กาหนดตาแหน่งวิชาการ หรือ คณะ
อนุกรรมกำรฯ ประเมินกำรสอน
ผ่ำนกำรพิจำรณำ
เสนอสภำมหำวิทยำลัย แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ประเมินผลงำน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ประเมิน และ สรุปผลกำรประเมิน
ไม่มีกำรแก้ไข
ไม่อนุมัติ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เสนอ
ผลกำรประเมินต่อสภำมหำวิทยำลัย
อนุมตั ิ
อธิกำรบดีประกำศแต่งตั้ง และแจ้งให้
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน

มีกำรแก้ไข

ผู้ขอตำแหน่งวิชำกำร
แก้ไขผลงำน
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชธานี
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. …………….
-----------------------------------------------------------------เพื่อให้การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชธานีให้มีความเหมาะสม มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารง
ตาแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ........................... แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชธานี
พ.ศ…….. และมติสภามหาวิทยาลัยราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่…../…….. เมื่อวันที่………………….. จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. …………….”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่……………………..เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชธานี
“ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ หรือ ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีคณาจารย์ปะจา
สังกัด
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี
“คณะกรรมการการอุดมศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“คณะกรรมการส่วนงาน” หมายความว่า คณะกรรมการของคณะ หรือ ส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีคณาจารย์ประจาสังกัด
“คณ ะกรรมการกลั่ น กรองการก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ” หมายควมว่ า
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิช าการประจามหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ตาม
ข้อบังคับนี้และที่กาหนดไว้ในคาสั่งแต่งตั้ง
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“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
“คณาจารย์ประจา” หมายความว่า ผู้ที่ปฎิบัติงานประจาหน้าที่ด้านการสอน การวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่ด้านการสอน
และการวิจัย แต่มิได้อยู่ประจาที่มหาวิทยาลัย ที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยให้มาทาหน้าที่สอน โดยมีหนังสือ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
“ตาแหน่งวิชาการ” หมายความว่า ตาแหน่งอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยชี้ขาดนั้นให้ถือเป็น
ที่สุด
หมวดที่ 1
คณะกรรมการกลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
-----------------------------------ข้อ ๕ ให้ มหาวิท ยาลั ยแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่ นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิช าการ
จานวนห้าถึงเจ็ดคน โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) พิ จารณาคุณ สมบั ติ ภาระงานสอน การประเมิน การสอน ผลงานวิช าการ และ
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ ในการแต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ งทาง
วิชาการ หรือถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(๒) เสนอผลการพิ จ ารณาการขอต าแหน่ งทางวิช าการและการเที ย บต าแหน่ งทาง
วิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
(๓) พิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ขอตาแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ หรือแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดย
จัดทาเป็นประกาศ หรือมติคณะกรรมการกลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(๕) พิ จ ารณาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ เสนอให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการได้ตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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ข้อ ๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
อาจจะมีการเลื่อน หรืองด หรือเพิ่มวาระการประชุมได้ตามเหมาะสม ในกรณีที่มีการประชุม ต้องมีกรรมการ
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และถ้าประธานไม่สามารถมาประชุมได้ ให้มอบหมายมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือ
อาจจะมีการประชุมทางไกล
หมวดที่ ๒
การขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ
-----------------------------------ข้อ ๗ คุณสมบัติ ภาระงานสอน การประเมินการสอน ผลงานวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิ ชาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งวิชาการกาหนด และตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
ข้อ ๘ การกาหนดสาขาวิชาสาหรับตาแหน่งทางวิช าการ ให้กาหนดสาขาวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย หรือตามผลงานวิชาการ
ข้อ ๙ การกาหนดขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยผ่านส่วนงานต้นสังกัดซึ่งจะเป็นผู้พิจารณา
ผลงานและเอกสารประกอบขั้นตัน้
ข้อ ๑๐ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องตามข้อ ๙ แล้ว ให้ ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอ
กาหนดตาแหน่ งทางวิชาการตามเกณฑ์ ที่กาหนด แล้ วเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๑๑ การดาเนิ น การเกี่ยวข้องกับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการทุกขั้นตอนตาม
ข้อบังคับนี้ให้กระทาโดยวิธีลับ
ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการดาเนินการตามข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ ๓
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
-----------------------------------ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการให้บุคคลดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารง
ตาแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙.๑.๑ ข้อ ๙.๒.๑ ส่วนตาแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
ข้อ ๙.๓.๑ ถึง ๙.๓.๔ ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยมี

หลักเกณฑ์ดังนี้
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(๑) กรณีที่คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่สภา
มหาวิทยาลัยรับเรื่อง ให้แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ ไม่ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง
(๒) กรณี ที่ มี ก ารปรับ ปรุงผลงานทางวิช าการ ยกเว้น ผลงานวิจัย และบทความ
วิชาการจะนามาแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมส่วนใด ส่วนหนึ่ง ให้แต่งตั้งดารงตาแหน่งได้ ไม่ก่อนวันที่สภา
มหาวิทยาลัยรับผลงานวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์
(๓) กรณีที่การส่งผลงานวิชาการ หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิง ทางวิชาการ และ
หลักฐานความเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการเพิ่ มเติม ให้แต่งตั้งดารงตาแหน่งได้ ไม่ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัย
ได้รับหลักฐานเพิ่มเติมนั้น
(๔) กรณี ที่ ผลงานวิจัย หรือบทความวิช าการที่น าเสนอเพื่ อพิ จารณาขอกาหนด
ตาแหน่ งวิช าการมี ห นั งสื อ รับ รองการตีพิ มพ์ เผยแพร่จากบรรณาธิการ แต่ยังไม่ได้ตีพิ ม พ์ ให้ แต่ งตั้งด ารง
ตาแหน่งได้ไม่ก่อนสภามหาวิทยาลัยได้รับผลงานเผยแพร่แล้ว
ข้อ ๑๔ การแต่งตั้งผู้ เคยดารงตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือสถาบัน
ชั้ น สู ง ในต่ า งประเทศมาก่ อ นให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการนั้ น ให้ เป็ น ไปตามหมวด ๔ ของระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษ า
เอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งวิชาการกาหนด
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จะขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ในหมวดนี้
ข้อ ๑๕ กรณี ที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย มี ม ติ ไม่ อ นุ มั ติ ก ารแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งวิช าการ ให้
มหาวิทยาลัยแจ้งมติและผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ขอกาหนด
ตาแหน่งและส่วนงานที่ผู้ขอสังกัดทราบด้วย
หมวดที่ ๔
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
-----------------------------------ข้อ ๑๖ กรณีที่ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกาหนดตาแหน่งไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
กาหนด ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการอาจจะขอทบทวนการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยได้ไม่เกินสองครั้ง
พร้อมแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนในการขอทบทวน ทั้งนี้ให้เสนอทบทวนได้ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่รับทราบมติ ส่วนการจะรับพิจารณาหรือไม่เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ
และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ
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หมวดที่ ๕
การพ้นจากตาแหน่งและการถอดถอน
-----------------------------------ข้อ ๑๗ กรณีผู้ขอกาหนดตาแหน่ง หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งวิชาการแล้วมีการ
กระทาอันส่อได้ว่าเป็นผู้กระทาผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ หรื อเป็นผู้
ความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอบ
ข้อเท็จจริง
ข้อ ๑๘ เมื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีการแจ้งคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งเป็นเท็จ หรือระบุการมีส่วนในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีพฤติกรรมส่อว่ามีการลอก
เลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือนาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
หรือมีการกระทาผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแล้ว ถ้าอยู่ระหว่างการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ให้มีมติงดการดาเนิน การพิจารณากาหนดตาแหน่ง แต่ถ้าพบหลังจากมีคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแล้ว ให้
เสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อมีมติถ อดถอน ตั้งแต่วันที่รับแต่งตั้งตาแหน่ง ส่ว นตาแหน่งศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อนาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และห้ามผู้กระทาผิดนั้นเสนอขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ
ไม่น้อยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ หรือวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่
กรณี ส่วนการดาเนินการอื่นเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดบทเฉพาะกาล
----------------------------------ข้อ ๑๙ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่องไว้
แล้ว และอยู่ระหว่างการดาเนินการอยู่ก่อนบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนั้น จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ .....................................

(

)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชธานี

7

๑

8

สำเนำคู่ฉบับ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
_________________
เพื่อให้หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ ง ทางวิชาการ เป็ นช่องทางในการพัฒนา
คุ ณ ภาพวิช าการและนวัต กรรมของประเทศ รวมทัง้ ครอบคลุ ม ผลงานที่ค ณาจารย์ได้น าความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปญั หาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ
ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็ นสถาบันอุดมศึกษาชัน้ นาระดับนานาชาติ
และเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่ง ขัน ของประเทศ และเพื่อ ให้การดาเนิ น การพิจารณาแต่ งตัง้
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔(๔) มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญ ญัติ
สถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติสถาบันอุ ดมศึกษา
เอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง กาหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการ
ออกข้อบังคับ ทัง้ นี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
พันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้ แต่ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานกลาง
ทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
๑.๑ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการประจาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๒ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการประจาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.๓ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี าร
แต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๔ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี าร
แต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๕ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี าร
แต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
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ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นกาหนดหนึ่งปี นับตัง้ แต่วนั ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าทีใ่ นการพัฒนาคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ทีส่ งู ขึน้
ข้อ ๔ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิธกี ารแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ในกรณี ท่เี กิดปญั หาจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผู้วนิ ิจฉัย
และให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ุด
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ
“คณาจารย์” หมายความว่า ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ อาจารย์ และอาจารย์พเิ ศษ
ซึง่ ทาหน้าทีห่ ลักทางด้านการสอนและวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“คณาจารย์ป ระจ า” หมายความว่ า ผู้ท่ีป ฏิบ ัติงานประจ าท าหน้ าที่ด้านการสอน
การวิจยั และการให้บริการทางวิชาการของสถาบัน
“คณาจารย์พ ิเ ศษ” หมายความว่ า ผู้ ท่ีป ฏิบ ัติง านในสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชน
ทีท่ าหน้าทีด่ า้ นการสอนและการวิจยั แต่มไิ ด้อยูป่ ระจาทีส่ ถาบัน
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่ง ตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“ตาแหน่ งทางวิชาการ” หมายความว่า ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ รวมถึงผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษด้วย
ข้อ ๗ ให้สภาสถาบันแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
๗.๑ ประธานกรรมการ ซึ่งต้ อ งเป็ น กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
ทีด่ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๗.๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ ซึง่ ต้องเป็นบุคคลทีม่ ใิ ช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ
โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒ ิเพื่อแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
ทีค่ ณะกรรมการกาหนด ซึง่ ครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในสถาบันนัน้ ๆ
จานวนไม่น้อยกว่าห้าคน

-๓-
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หมวด ๑
การแต่งตัง้ คณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ
_________________
ข้อ ๘ การพิจารณาแต่งตัง้ คณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ให้พ ิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามทีก่ าหนดในระเบียบและเอกสารแนบท้ายนี้
การพิจารณาแต่งตัง้ ในวรรคแรกกระทาได้ ๒ วิธ ี คือ การแต่งตัง้ โดยวิธปี กติ และการแต่งตัง้
โดยวิธพี เิ ศษ
ข้อ ๙ การแต่งตัง้ คณาจารย์ประจาผูใ้ ดให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธปี กติให้ดาเนินการ ดังนี้
๙.๑ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
๙.๑.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผูน้ ัน้ ต้องดารง
ตาแหน่งอาจารย์ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ
ในกรณีท่สี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผูน้ ัน้ ต้องดารง
ตาแหน่งอาจารย์ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีป่ ี หรือ
ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผูน้ นั ้ ต้องดารง
ต าแหน่ ง อาจารย์ และท าการสอนมาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่าหนึ่ งปี และพ้น ระยะทดลองการปฏิบ ัติงาน
ทีก่ าหนดโดยสถาบันนัน้ ๆ
ในกรณีท่ีผู้ขอดารงต าแหน่ ง ทางวิชาการเคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ น อาจารย์
ประจ าและท าการสอนประจาวิช าใดวิช าหนึ่ งในสถาบัน อุ ด มศึก ษาของรัฐหรือ เอกชนแห่ งอื่น อยู่
เมื่ อ ได้ ร ับ แต่ ง ตั ้ง ให้ เ ป็ นอาจารย์ ป ระจ าใน สถาบั น ที่ จ ะแต่ ง ตั ้ง ให้ เ ป็ นผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จะนับระยะเวลาระหว่างเป็ นอาจารย์ประจาในสถาบัน อุดมศึกษาอื่นนัน้ รวมเป็ นระยะเวลาปฏิบ ัติ
หน้ าที่ในตาแหน่ งในการพิจารณาแต่งตัง้ ตาแหน่ งทางวิชาการโดยคานวณเวลาทาการสอนดังกล่าว
ให้เต็มเวลาก็ได้
ในกรณีท่ผี ขู้ อดารงตาแหน่ งทางวิชาการเคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นอาจารย์พเิ ศษ
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน และได้สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า
สามหน่ ว ยกิต ระบบทวิภ าค หรือ ปฏิบตั ิงานด้านวิชาชีพ ที่ใช้ค วามรู้ค วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เสนอขอกาหนดตาแหน่ งมาแล้ว อาจนาระยะเวลาระหว่างเป็ นอาจารย์พเิ ศษในภาคการศึกษาที่สอน
หรือปฏิบตั งิ านด้านวิชาชีพนัน้ มารวมคานวณเวลาในการสอนให้สามในสีส่ ่วนของเวลาทีท่ าการสอน
ในกรณีท่อี าจารย์ผู้ใดได้รบั วุฒเิ พิม่ ให้นับระยะเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่
ในตาแหน่ งอาจารย์ก่อนได้รบั วุฒเิ พิม่ ขึ้นและเวลาที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่ งอาจารย์หลังจากได้รบั
วุฒเิ พิม่ ขึน้ รวมกัน เพื่อขอแต่งตัง้ ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาทีก่ าหนด
ไว้ในคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
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๙.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล
ที่จาเป็ นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อ ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรีย นรู้ และสามารถประเมิน การเรีย นรู้ไ ด้ผ ลถู ก ต้ อ งที่สุ ด แต่ ส ภาสถาบัน อาจก าหนดให้ สู งขึ้น
ตามระดับตาแหน่งทีป่ ระเมินได้
ผู้ขอต้อ งมีช วั ่ โมงสอนประจาวิช าใดวิช าหนึ่ งที่ก าหนดไว้ในหลัก สูต ร
ของสถาบัน ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อ ยกว่าสามหน่ วยกิต ระบบทวิภาค และมีค วามชานาญในการสอน
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการประเมินผลการสอนทีผ่ ลิตขึน้ ตามภาระงานสอน สาหรับกรณีท่ี
ผู้ขอได้ทาการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มผี ู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็ นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้
ไม่น้ อยกว่าสามหน่ ว ยกิต ระบบทวิภ าค และมีคุ ณ ภาพดีมกี ารอ้างอิงแหล่ งที่ม าและได้ใช้ป ระกอบ
การสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธ ีก ารที่ก าหนดในข้อ บัง คับ ของสภาสถาบัน ตามข้อ ๕ แนวทางการประเมิน ผลการสอน
ในเอกสารแนบท้าย
๙.๑.๓ ผลงานท างว ชิ าการต้อ งป ระกอบ ด้ว ยผลงานซึ ่ง ม คี ุณ ภ าพ ดี
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๒ เรือ่ ง หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑ รายการ หรือ
(๓) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ๑ เรือ่ ง หรือ
(๔) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และตาราหรือหนังสือ ๑ เล่ม
ส าหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการสาขาวิช าทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นนั ้ ผูข้ ออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
หรือบทความทางวิชาการซึง่ มีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจยั ตาม (๒) – (๔) ได้
การน างานวิจ ัย หรือ งานใด ๆ ที่ท าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผขู้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจยั เพิม่ เติมขยายผลต่ อจากเรือ่ งเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิ ารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิช าการทุ ก ประเภทต้ อ งได้ร บั การเผยแพร่ต าม
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นนั ้ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ใ นสาขาวิช านั ้น ๆ หรือ สาขาวิช าที่เ กี่ย วข้อ ง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้าย
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๙.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ต้อ งมีค วามซื่อ สัต ย์ท างวิช าการ ไม่นาผลงานของผู ้อ่ืน มาเป็ น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ ่นื ไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่
ในวารสารวิช าการมากกว่า หนึ่ง ฉบับ รวมถึง ไม่ค ดั ลอกข้อ ความใด ๆ จากผลงานเดิม ของตน
โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
(๒) ต้อ งอ้า งถึง บุค คลหรือ แหล่ง ที่ม าของข้อ มูล ที่นามาใช้ ใ นผลงาน
ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อ่นื หรือสิทธิมนุ ษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาการต้อ งได้ม าจากการศึก ษาโดยใช้ห ลัก วิชาการ
เป็ นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจยั
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่นื และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(๖) หากผลงานทางวิช าการมีก ารใช้ข้อ มูล จากการท าการวิจยั ในคน
หรือสัตว์ ผู้ขอตาแหน่ งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุ ญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของ
สถาบันทีม่ กี ารดาเนินการ
๙.๒ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๙.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง ผู้ขอต้องดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๙.๒.๒ ผลการสอน ให้น าความในข้อ ๙.๑.๒ มาใช้บ งั คับ โดยอนุ โ ลม
แต่ ต้องมีความชานาญพิเศษในการสอน
๙.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๒ วิธ ี ดังนี้
วิธ ีท่ี ๑ ผลงานทางวิช าการต้อ งประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุ ณ ภาพดี
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๒ เรือ่ ง หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ
หรือ
(๓) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ๑ เรือ่ ง
และ
(๔) ตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
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วิธ ีท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้ อ งประกอบด้ ว ยผลงานซึ่ง มีคุ ณ ภาพ
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั อย่างน้อย ๓ เรือ่ ง ซึง่ มีคุณภาพดีมาก
อย่างน้อย ๒ เรือ่ ง และมีคุณภาพดี ๑ เรือ่ ง หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรือ่ ง
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ มีคุณภาพดี หรือ
(๓) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรือ่ ง
และผลงานวิชาการรับใช้สงั คมซึง่ มีคุณภาพดี
ส าหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการสาขาวิช าทาง
สังคมศาสตร์แ ละมนุ ษยศาสตร์ โดยวิธ ที ่ี ๒ นัน้ ผู้ขออาจใช้ตาราหรือ หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
อย่างน้ อย ๒ เล่ม และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) – (๓) ได้
การน างานวิจ ัย หรือ งานใด ๆ ที่ ท าเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผขู้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจยั เพิม่ เติมขยายผลต่อจากเรือ่ งเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่ างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิ ารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิช าการทุ ก ประเภทต้อ งเป็ น ผลงานหลังจากได้ร บั
การแต่ ง ตั ง้ ให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการเดิ ม และต้ อ งได้ ร ับ การ เผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการก าหนด พร้อ มแสดงหลัก ฐานว่าการเผยแพร่ นัน้ ได้ผ่ านการประเมิน คุ ณ ภาพโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ตามเอกสารแนบท้าย
๙.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ตอ้ งคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๙.๑.๔
๙.๓ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๙.๓.๑ คุ ณ สมบัติเฉพาะต าแหน่ ง ผู้ขอต้อ งดารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์
และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๙.๓.๒ ผลการสอน ผูข้ อต้องมีชวโมงสอนประจ
ั่
าวิชาหนึ่งวิชาใดทีก่ าหนดไว้ใน
หลักสูตรของสถาบัน
๙.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธ ี ดังนี้
วิธที ่ี ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่ มีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๕ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
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(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๕ เรือ่ ง
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
วิธที ่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๕ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือผลงานวิชาการ
รับใช้สงั คม รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๕ เรือ่ ง
ส าหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการ สาขาวิช าทาง
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์นัน้ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธ ี ดังนี้
วิธที ่ี ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๒ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๒ เรือ่ ง
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม
วิธที ่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่ มีคุณภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๓ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
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(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ตาราหรือหนังสือ ๑ เล่ม และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๓ เรือ่ ง หรือ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม

การน างานวิจ ยั หรือ งานใด ๆ ที ท่ าเป็ น ส่ว นหนึ ่ ง ของการศึก ษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผขู้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจยั เพิม่ เติมขยายผลต่อจากเรือ่ งเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ ให้พจิ ารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิช าการทุ ก ประเภทต้อ งเป็ น ผลงานหลังจากได้ร บั
การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการเดิม และต้องได้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
ก าหนด พร้อ มแสดงหลัก ฐานว่ าการเผยแพร่ นั น้ ได้ผ่ า นการประเมิน คุ ณ ภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิในสาขาวิช านัน้ ๆ หรือ สาขาวิช าที่เกี่ย วข้อ ง (peer reviewer) ที่ม าจากหลากหลาย
สถาบันตามเอกสารแนบท้าย
๙.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ตอ้ งคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๙.๑.๔
ข้ อ ๑ ๐ วิ ธ ี ก ารแต่ งตั ้ง ค ณ าจารย์ ป ระจ าให้ ด ารงต าแห น่ งผู้ ช่ วย ศ าสต ราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธปี กติให้ดาเนินการ ดังนี้
๑๐.๑ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
๑๐.๑.๑ ให้ค ณะวิชาเสนอชื่อ ผู้มคี ุ ณ สมบัติต ามหลักเกณฑ์ต่ อคณะกรรมการ
พิจ ารณาต าแหน่ ง ทางวิช าการ ตามแบบค าขอรับ การพิ จ ารณาก าหนดต าแหน่ งทางวิช าการที่
คณะกรรมการกาหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย
๑๐.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการประเมินผลการสอน
โดยอาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
๑๐.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิเพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึง่ มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ ซึง่ ต้องแต่งตัง้ จากกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวนสามถึงห้าคน
การแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้อ งคัดสรรจากบัญ ชีรายชื่อผู้ทรงคุณ วุฒ ิท่ี ค ณะกรรมการ
ก าหนดส าหรับ สาขาวิช าที่เสนอขอ หรือ มีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญเกี่ย วข้อ งกับ ผลงานที่เสนอขอ
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โดยต้องเป็ นบุคคลที่มใิ ช่บุคลากรของสถาบัน ทีผ่ ู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของสถาบันนัน้
รวมทัง้ มีต าแหน่ ง ทางวิช าการไม่ ต่ า กว่ า ต าแหน่ ง ที่เ สนอขอ และก าหนดให้ ต้ อ งมีก ารประชุ ม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
และให้การดาเนินการอยูใ่ นชัน้ ความลับทุกขัน้ ตอน
ในกรณีที่มเี หตุผลหรือความจาเป็ นที่สถาบันไม่สามารถแต่งตัง้ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จากบัญ ชีรายชื่อ ผู้ท รงคุณ วุฒ ทิ ี่คณะกรรมการกาหนดได้ ให้ข อความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
เป็ นราย ๆ ไป
ทัง้ นี้ เกณฑ์การตัดสินของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
ในกรณี ก ารพิจ ารณาผลงานทางวิช าการของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
เพื่อ ท าหน้ า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการและจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ ต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ที่มผี ลการประเมินเป็ นเอกฉันท์ว่าคุ ณภาพของผลงาน
ทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่ งอยู่ในเกณฑ์หรือ ไม่อ ยู่ในเกณฑ์ท่ี ค ณะกรรมการกาหนดนัน้
สภาสถาบั น อาจก าหนดยกเว้ น การประชุ ม ไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของสภาสถาบั น โดยให้ ถื อ เอา
ผลการประเมินดังกล่าวเป็ นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒ ิเพื่อทาหน้ าที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้
ในกรณี ท่ีผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้ส ังคม สภาสถาบันอาจก าหนดไว้ใ น
ข้อบังคับของสภาสถาบัน ให้แต่งตัง้ ผู้ทรงคุณวุฒใิ นชุมชนหรือผูท้ ่ปี ฏิบตั งิ านร่วมกับชุมชนที่มคี วามรู้
หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทาหน้าที่เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคแรก
เพิม่ เติมได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการแต่งตัง้
๑๐.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามข้อ ๑๐.๑.๓ แล้ว ให้นาเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุ มตั ิและ
ให้อธิการบดีออกคาสังแต่
่ งตัง้ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ออกคาสัง่
แต่งตัง้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่ งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการ
กาหนด ทัง้ นี้คณะกรรมการจะพิจารณาการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในประกาศนี้
รวมทัง้ สาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุ มตั ิ และแจ้งผลการพิจารณาให้สภาสถาบัน
ทราบต่อไป และให้สภาสถาบันปฏิบตั ติ ามนัน้
คาสั ่งแต่ง ตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง ทางวิช าการต้อ งระบุส าขาวิช าของตาแหน่ ง
ทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย
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๑๐.๒ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๑๐.๒.๑ ให้น าความในข้อ ๑๐.๑.๑ และ ๑๐.๑.๓ มาใช้บ ังคับ กับ การแต่ งตัง้
ตามข้อ นี้ ด้ว ยโดยอนุ โลม แต่ ต้ อ งจัด ให้ ม ีก ารประชุ ม คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิเ พื่อ ท าหน้ า ที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
๑๐.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ล้ว ให้นาเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
๑๐.๒.๓ เมื่อสภาสถาบันพิจารณาอนุ มตั แิ ล้ว ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็น
เพื่อ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ นาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
ทางวิชาการตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๑ การแต่งตัง้ อาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธพี เิ ศษ
สถาบั น อาจเสนอแต่ ง ตั ้ง ผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ หรือ
รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ งทีต่ ่างไปจากที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนด
ต าแหน่ งให้ด ารงต าแหน่ ง สูงขึ้น ก็ไ ด้ เช่ น การเสนอแต่ งตัง้ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ซ่ึงปฏิบ ัติห น้ า ที่
ในต าแหน่ งยังไม่ค รบระยะเวลาที่ก าหนดให้ดารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตัง้
อาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์โดยทีผ่ นู้ นั ้ มิได้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาก่อน
การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธพี เิ ศษ ให้ดาเนินการดังนี้
๑๑.๑ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โดยวิธพี เิ ศษ
ให้เสนอผลงานทางวิช าการและให้ด าเนิ น การตามวิธ ีก ารเช่ น เดีย วกับ การ
แต่ งตัง้ ต าแหน่ งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ โดยวิธ ีป กติโดยอนุ โลม โดยให้แต่ งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิ
จานวนอย่างน้ อ ยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิช าการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
โดยการตัดสินของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก ทัง้ นี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
๑๑.๒ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธพี เิ ศษ
ให้ เ สนอผลงานทางวิช าการได้ เ ฉพาะวิธ ีท่ี ๑ เท่ า นั ้น และให้ ด าเนิ น การ
ตามวิธ ีก ารเช่ น เดีย วกับ การแต่ ง ตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์โดยวิธ ีป กติ โ ดยอนุ โลม
โดยให้ แ ต่ ง ตั ง้ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ จ านวน อย่ า งน้ อ ยห้ า คน พิ จ ารณาผลงานทางวิช าการ
และจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ โดยการตัด สิน ของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสีย งข้ า งมาก
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
๑๑.๓ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธพี เิ ศษ
ให้ เ สนอผลงานทางวิช าการได้ เ ฉพาะวิธ ีท่ี ๑ เท่ า นั ้น และให้ ด าเนิ น การ
ตามวิธ ี ก ารเช่ น เดี ย วกั บ การแต่ ง ตั ้ง ให้ ด ารงต าแหน่ งศาสตราจารย์ โ ดยวิธ ี ป กติ โ ดยอนุ โลม
โดยให้ แ ต่ ง ตั ง้ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ จ านวนอย่ า งน้ อ ยห้ า คน พิ จ ารณาผลงานทางวิช าการ
และจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ โดยการตัด สิน ของที่ป ระชุ ม ต้ อ งได้รบั คะแนนเสีย ง
ไม่น้อยกว่าสีใ่ นห้าเสียง ทัง้ นี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีเด่น

- ๑๑ หมวด ๒
การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ
_________________
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ข้อ ๑๒ การพิจารณาแต่ งตัง้ คณาจารย์พิเศษให้ดารงต าแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ
รองศาสตราจารย์ พ ิเ ศษ และศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ให้ พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบัติเ ฉพาะต าแหน่ ง
ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กาหนดในระเบียบ
และเอกสารแนบท้ายนี้
การพิจารณาแต่งตัง้ ในวรรคแรกกระทาได้ ๒ วิธ ี คือ การแต่งตัง้ โดยวิธปี กติ และการแต่งตัง้
โดยวิธพี เิ ศษ
ข้ อ ๑๓ การแต่ ง ตั ง้ คณาจารย์ พิ เ ศษผู้ ใ ดให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิช าการโดยวิธ ีป กติ
ให้ดาเนินการดังนี้
๑๓.๑ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
๑๓.๑.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผูน้ ัน้ ต้องดารง
ตาแหน่งอาจารย์พเิ ศษ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ
ในกรณีท่สี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผูน้ ัน้ ต้องดารง
ตาแหน่งอาจารย์พเิ ศษ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีป่ ี หรือ
ในกรณีท่สี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นัน้ ต้องดารง
ตาแหน่ งอาจารย์พเิ ศษ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบตั งิ าน
ทีก่ าหนดโดยสถาบันนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ต้องทาการสอน ร่วมทาการสอนหรือควบคุมการปฏิบตั งิ านของ
นักศึกษาในวิชาตามหลักสูตรของสถาบันในขณะทีแ่ ต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๑๓.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผูข้ อที่ครอบคลุมข้อมูล
ทีจ่ าเป็ นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรูเ้ พื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
และสามารถประเมิน การเรียนรู้ได้ผ ลถู กต้อ งที่สุ ด แต่ ส ภาสถาบัน อาจกาหนดให้สูงขึ้น ตามระดับ
ตาแหน่งทีป่ ระเมินได้
ผู้ข อต้อ งมีชวโมงสอนประจ
ั่
าวิช าใดวิช าหนึ่ ง ในหมวดวิช าเฉพาะของ
สาขาวิชาทีข่ อแต่งตัง้ ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน ซึง่ เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต
ระบบทวิภาค และมีค วามชานาญในการสอนจะต้อ งเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอนที่ผลิต ขึ้นตามภาระงานสอน สาหรับ กรณี ท่ีผู้ขอได้ทาการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่ม ี
ผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือ
ทุ ก หัว ข้อ ที่ผู้ ข อเป็ น ผู้ ส อน แล้ว แต่ ก รณี ซึ่ง รวมกัน ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า สามหน่ ว ยกิต ระบบทวิภ าค
และมีคุณ ภาพดีมกี ารอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก
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คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในข้อบังคับของ
สภาสถาบันตามข้อ ๕ แนวทางการประเมินผลการสอนในเอกสารแนบท้าย
๑๓.๑.๓ ผลงานทางวิช าการต้อ งประกอบด้ว ยผลงานซึ ่ง ม คี ุณ ภาพดี
และมีปริมาณอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๒ เรือ่ ง หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑ รายการ หรือ
(๓) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ๑ เรือ่ ง หรือ
(๔) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และตาราหรือหนังสือ ๑ เล่ม
ส าหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการสาขาวิช าทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นนั ้ ผูข้ ออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
หรือบทความทางวิชาการซึง่ มีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจยั ตาม (๒) – (๔) ได้
การน างานวิจ ัย หรือ งานใด ๆ ที่ท าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผขู้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจยั เพิม่ เติมขยายผลต่อจากเรือ่ งเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิ ารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิช าการทุ ก ประเภทต้ อ งได้ร บั การเผยแพร่ต าม
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นนั ้ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิใ นสาขาวิช านั ้น ๆ หรือ สาขาวิช าที่เ กี่ย วข้อ ง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้าย
๑๓.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ต้อ งมีค วามซื่อ สัต ย์ท างวิช าการ ไม่นาผลงานของผู ้อ่ืน มาเป็ น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ ่นื ไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่
ในวารสารวิช าการมากกว่า หนึ่ ง ฉบับ รวมถึง ไม่ค ดั ลอกข้อ ความใด ๆ จากผลงานเดิม ของตน
โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
(๒) ต้อ งอ้า งถึง บุค คลหรือ แหล่ง ที่ม าของข้อ มูล ที่นามาใช้ใ นผลงาน
ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อ่นื หรือสิทธิมนุ ษยชน

- ๑๓ -

20
(๔) ผลงานทางวิชาการต้อ งได้ม าจากการศึก ษาโดยใช้ห ลัก วิชาการ
เป็ นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจยั
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่นื และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(๖) หากผลงานทางวิช าการมีก ารใช้ข้อ มูล จากการท าการวิจยั ในคน
หรือสัตว์ ผู้ขอตาแหน่ งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุ ญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของ
สถาบันทีม่ กี ารดาเนินการ
๑๓.๒ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์พเิ ศษ
๑๓.๒.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง ผูข้ อต้องดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๑๓.๒.๒ ผลการสอน ให้นาความในข้อ ๑๓.๑.๒ มาใช้บ งั คับ โดยอนุ โ ลม
แต่ต้องมีความชานาญพิเศษในการสอน
๑๓.๒.๓ ผลงานทางวิช าการ ผู้ข ออาจเสนอผลงานทางวิช าการ ได้ ๒ วิธ ี
ดังนี้
วิธ ีท่ี ๑ ผลงานทางวิช าการต้อ งประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุ ณ ภาพดี
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๒ เรือ่ ง หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ
หรือ
(๓) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง และผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ๑ เรือ่ ง
และ
(๔) ตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
วิธที ่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่ มีคุณภาพ
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั อย่างน้อย ๓ เรือ่ ง ซึง่ มีคุณภาพดีมาก
อย่างน้อย ๒ เรือ่ ง และมีคุณภาพดี ๑ เรือ่ ง หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรือ่ ง
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ มีคุณภาพดี หรือ
(๓) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรือ่ ง
และผลงานวิชาการรับใช้สงั คมซึง่ มีคุณภาพดี
ส าหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการสาขาวิช าทาง
สังคมศาสตร์แ ละมนุ ษยศาสตร์ โดยวิธ ที ่ี ๒ นัน้ ผู้ขออาจใช้ตาราหรือ หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
อย่างน้ อย ๒ เล่ม และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) – (๓) ได้
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การน างานวิจ ัย หรือ งานใด ๆ ที่ ท าเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผขู้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจยั เพิม่ เติมขยายผลต่อจากเรือ่ งเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิ ารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิช าการทุ ก ประเภทต้อ งเป็ น ผลงานหลังจากได้ร บั
การแต่ ง ตั ง้ ให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการเดิ ม และต้ อ งได้ ร ับ การ เผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการก าหนด พร้อ มแสดงหลัก ฐานว่าการเผยแพร่นัน้ ได้ผ่ านการประเมิน คุ ณ ภาพโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิช าที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ตามเอกสารแนบท้าย
๑๓.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์พ ิเศษต้ อ งค านึ งถึง จริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการตามที่ก าหนดไว้ใ น
ข้อ ๑๓.๑.๔
๑๓.๓ การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์พเิ ศษ
๑๓.๓.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง ผู้ขอต้องดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์พเิ ศษ
และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๑๓.๓.๒ ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชวโมงสอนประจ
ั่
าวิชาหนึ่งวิชาใดทีก่ าหนดไว้
ในหลักสูตรของสถาบัน
๑๓.๓.๓ ผลงานทางวิช าการ ผู้ข ออาจเสนอผลงานทางวิช าการได้ ๒ วิธ ี
ดังนี้
วิธที ่ี ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๕ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๕ เรือ่ ง
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
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วิธที ่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๕ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือผลงานวิชาการ
รับใช้สงั คม รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๕ เรือ่ ง
ส าหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการ สาขาวิช าทาง
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์นัน้ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธ ี ดังนี้
วิธที ่ี ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๒ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๒ เรือ่ ง
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม
วิธที ่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่ มีคุณภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจยั ๓ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
(๒) ผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง ซึง่ ต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ตาราหรือหนังสือ ๑ เล่ม และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
รวมกันทัง้ หมดอย่างน้อย ๓ เรือ่ ง หรือ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม
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การน างานวิจ ัย หรือ งานใด ๆ ที่ ท าเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผขู้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจยั เพิม่ เติมขยายผลต่อจากเรือ่ งเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณีเช่นนี้ให้พจิ ารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิช าการทุ ก ประเภทต้อ งเป็ น ผลงานหลังจากได้ร บั
การแต่ ง ตั ง้ ให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการเดิ ม และต้ อ งได้ ร ับ การ เผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการก าหนด พร้อ มแสดงหลัก ฐานว่าการเผยแพร่นัน้ ได้ผ่ านการประเมิน คุ ณ ภาพโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒใิ นสาขาวิชานั ้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ตามเอกสารแนบท้าย
๑๓.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์พเิ ศษต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑๓.๑.๔
ข้ อ ๑๔ วิธ ีก ารแต่ ง ตั ง้ คณาจารย์ พิ เ ศษให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษ ให้ดาเนินการ ดังนี้
การพิจารณาแต่ งตัง้ คณาจารย์พิเศษให้ดารงต าแหน่ งผู้ช่ วยศาสตราจารย์พิเศษ
และรองศาสตราจารย์พ ิเศษ ให้ด าเนิ น การตามวิธ ีก ารและขัน้ ตอนเช่ น เดีย วกัน กับ การแต่ งตัง้
คณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์โดยอนุโลม
การพิจารณาแต่ งตัง้ ต าแหน่ งศาสตราจารย์พิเศษ ให้ดาเนินการตามวิธกี ารและ
ขัน้ ตอนเช่นเดียวกันกับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์โดยอนุโลม
การแต่งตัง้ ผู้มไิ ด้เป็ นคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ ให้แต่งตัง้ เป็ น
อาจารย์พ ิเศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ
ตามลาดับ
ข้อ ๑๕ การแต่ งตั ้ง คณ าจารย์ พิ เ ศ ษ ให้ ด ารงต าแห น่ งผู้ ช่ ว ยศ าสต ราจารย์ พิ เ ศ ษ
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษโดยวิธพี เิ ศษ
กรณีท่มี เี หตุผ ลและความจาเป็ นอย่างยิง่ สถาบันอาจเสนอแต่งตัง้ ผู้ดารงต าแหน่ ง
อาจารย์พเิ ศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ หรือรองศาสตราจารย์พเิ ศษ ซึ่งมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งทีต่ ่างไปจากทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑๓.๑.๑, ๑๓.๒.๑ และ ๑๓.๓.๑ แล้วแต่กรณีให้ดารงตาแหน่ ง
สูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่ งตัง้ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิเศษซึ่งปฏิบ ัติห น้ าที่ในต าแหน่ งยังไม่ค รบ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ดารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ พิเศษ หรือ การเสนอแต่ งตัง้ อาจารย์พิเศษ
ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์พเิ ศษโดยทีผ่ นู้ นั ้ มิได้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาก่อน
ทัง้ นี้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ จะต้องมีความรูค้ วามสามารถสูงและมีความเชีย่ วชาญพิเศษ
รวมทัง้ มีผลงานวิชาการทีม่ คี ุณภาพดีเด่น
ส่วนวิธกี ารเสนอกาหนดตาแหน่ งให้ดาเนินการตามขัน้ ตอนเช่นเดียวกันกับวิธกี าร
แต่ งตัง้ ให้ด ารงต าแหน่ งผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์พิเ ศษ โดยวิธ ีป กติ ส าหรับ รองศาสตราจารย์พิเศษ
และศาสตราจารย์พเิ ศษ โดยวิธปี กติ วิธที ่ี ๑ โดยอนุโลม
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ข้อ ๑๖ แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ แบบเสนอแต่งตัง้ คณาจารย์
ในสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการโดยผู้บ ังคับบัญ ชา แบบแสดงหลักฐาน
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอกาหนดตาแหน่ ง
ทางวิชาการ ลัก ษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ค าจากัดความของผลงานทางวิชาการ
ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จาแนกตามระดับคุณภาพ และอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๗ กรณีการขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการในระดับตาแหน่ งและสาขาวิชาเดียวกันกับ
ที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่ งทางวิช าการมาแล้ว หากมีการนาผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอ
เพื่อพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการอีกครัง้ หนึ่ง
ทัง้ นี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิม หรือ ผู้ข อคนใหม่ ให้ค ณะกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิฯ ใช้ผ ลการพิจารณา
ผลงานทางวิช าการเดิม แต่ ล ะชิ้น ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณามาแล้ ว นั ้น โดยไม่ ต้ อ งพิ จ ารณาผลงาน
ทางวิชาการนัน้ ใหม่อกี เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิฯ เห็นว่าเป็ นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุ
สมควรอื่น ที่จ ะไม่ ใ ช้ ผ ลการพิ จ ารณานั ้น อีก ต่ อ ไป ในกรณี เ ช่ น นี้ ค ณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ฯ
ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย
หมวด ๓
การแต่งตัง้ ผูท้ ี่ เคยดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการมาก่อน
---------------------------------------ข้อ ๑๘ สถาบันอาจแต่งตัง้ บุคคลที่เคยดารงตาแหน่ งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ในประเทศ หรือ สถาบัน ชัน้ สูงในต่ างประเทศมาก่ อ น ให้ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการในสาขาวิช า
เดีย วกับ ที่เคยได้รบั การแต่ งตัง้ ให้ด ารงต าแหน่ งนัน้ ๆ และระดับ ต าแหน่ งที่ไม่สูงกว่ าที่บุ ค คลนั น้
เคยดารงอยู่ ทัง้ นี้ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ต าแหน่ งทางวิ ช าการจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศหรือ สถาบั น ชั น้ สู ง
ในต่ างประเทศที่จะนามาใช้เพื่อพิจารณาแต่ งตัง้ ตามที่กาหนดในวรรคต้นนัน้ จะต้องเป็ นต าแหน่ ง
ทางวิช าการจากสถาบัน ที่ไ ด้ร บั การรับ รองมาตรฐาน และสาขาวิช านั น้ จะต้ อ งได้ร บั การรับ รอง
มาตรฐานการศึกษาจากประเทศนัน้ ด้วย
ข้อ ๑๙ การดาเนินการแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามกรณีทก่ี าหนดในข้อ ๑๘
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๙.๑ ให้สถาบันตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๑๘ โดยตรวจสอบสถานภาพตาแหน่ ง
ทางวิช าการเดิม จากสถาบัน อุ ด มศึก ษาหรือ สถาบัน ชัน้ สูงเดิม ที่ได้รบั การแต่ งตัง้ และตรวจสอบ
การรับรองสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชัน้ สูง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชา
ที่ผู้นั ้น ได้ เคยรับ แต่ ง ตัง้ ของสถาบัน อุ ด มศึก ษาหรือ สถาบัน ชัน้ สู ง ต่ า งประเทศนั ้น แล้ว แต่ ก รณี
แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันพิจารณา
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ข้อ ๑๙.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการประจาสถาบันพิจารณา
ผลงานทางวิชาการและอาจดาเนินการตามหมวด ๑ ก่อนนาเสนอสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ดาเนินการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการต่อไป
กรณีการแต่งตัง้ ผู้ท่เี คยดารงตาแหน่ ง ทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา
ระบบอื่นหรือสถาบันชัน้ สูงต่างประเทศมาก่อนให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการประจา
สถาบันแต่งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามข้อ ๑๐.๑.๓ เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมที่ได้รบั การแต่งตัง้
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการจากสถาบันนัน้ ๆ และต้องจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒมิ าประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ข้อ ๑๙.๓ เมือ่ อธิการบดีสงแต่
ั ่ งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามอานาจ และตามที่
สภาสถาบันเห็นชอบแล้ว ให้รายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวัน
นับ จากวัน ออกค าสัง่ แต่ งตัง้ ฯ พร้อ มส าเนาค าสังแต่
่ งตัง้ ของสถาบัน ส าเนาค าสังแต่
่ งตัง้ ให้ด ารง
ตาแหน่ งทางวิชาการของสถาบันอุ ดมศึกษาเดิม และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชัน้ สูงเดิมตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในข้อ ๑๘
คาสังแต่
่ งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการในกรณีน้ี จะต้องระบุสาขาวิชาของ
ตาแหน่งทางวิชาการทีส่ งแต่
ั ่ งตัง้ พร้อมทัง้ ระบุสาขาวิชาของตาแหน่งทางวิชาการเดิมของบุคคลนัน้ ไว้ดว้ ย
กรณี ว ัน ที่แ ต่ ง ตัง้ ผู้ ท่ี เ คยด ารงต าแหน่ ง ทางวิช าการมาก่ อ น ให้ แ ต่ ง ตัง้
ได้ไม่ก่อนวันทีส่ ภาสถาบันได้รบั เรือ่ ง
หมวด ๔
การลงโทษ
__________________
ข้อ ๒๐ ให้ส ภาสถาบันพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้อ งกันและลงโทษผู้ขอกาหนด
ตาแหน่ งอันส่อให้เห็นว่าเป็ นผู้ทก่ี ระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทาง
วิชาการและเป็ นผู้ทม่ี คี วามประพฤติไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ กรณีท่ตี รวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็ นจริง
หรือมีพฤติการณ์ ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่นื หรือนาผลงานทางวิชาการของผู้อ่นื
ไปใช้ในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็ นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือนาผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่า
เป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื หรือสิทธิมนุ ษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผอู้ ่นื และกระทาการใด ๆ ทีเ่ บีย่ งเบนผลการศึกษาหรือวิจยั และไม่เสนอผลงานตามความเป็ นจริง
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ให้สภาสถาบันมีมติให้งดการพิจารณาการขอตาแหน่ งทางวิชาการในครัง้ นัน้ และดาเนินการทางวินัย
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทาผิดเป็ นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระทาผิดนัน้ เสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ภาสถาบันมีมติ
๒๐.๒ กรณี ท่ี ไ ด้ ร ับ การพิ จ ารณ าอนุ มัติ ใ ห้ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการไปแล้ ว
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการ
ครัง้ นัน้ เป็ นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่นื หรือนาเอาผลงานของผู้อ่นื ไปใช้ โดยอ้างว่าเป็ นผลงาน
ของตนเอง หรือนาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
หรือ คัดลอกข้อ ความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้
ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่นื หรือ
สิทธิมนุ ษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ ่นื และกระทาการใด ๆ ทีเ่ บี่ยงเบนผลการศึกษาหรือ
วิจยั และไม่เสนอผลงานตามความเป็ นจริง ให้สภาสถาบันมีมติถอดถอนตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์พเิ ศษ สาหรับตาแหน่ งศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ ิเศษ ให้ส ภาสถาบัน พิจารณาเสนอความเห็น ต่ อ คณะกรรมการเพื่อ น าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และดาเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและ
ความร้ายแรงแห่งการกระทาผิดเป็ นกรณี ๆ ไป และห้ามผูก้ ระทาผิดนัน้ เสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการ
มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ภาสถาบันมีมติให้ถอดถอน หรือนับตัง้ แต่
วันทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี
หมวด ๕
การเสนอขอทบทวนผลการพิ จารณา
__________________
ข้อ ๒๑ กรณีท่ผี ลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
กาหนด ผูข้ ออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบัน และสามารถเสนอขอทบทวนผลการ
พิจารณาได้ไม่เกิน สองครัง้ โดยแสดงเหตุ ผ ลทางวิช าการสนับ สนุ น และการขอทบทวนดังกล่ าว
แต่ละครัง้ ให้ยน่ ื เรือ่ งได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีร่ บั ทราบมติ
ภายใต้บ ังคับข้อ ๑๐.๑.๔ และ ๑๐.๒.๓ เมื่อ สภาสถาบันได้รบั เรื่อ งการขอทบทวนผลการ
พิ จ ารณาผลงานทางวิช าการแล้ ว ให้ ส่ งคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิช าการพิ จ ารณา
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันวินิจฉัย
และให้คาวินิจฉัยของสภาสถาบันเป็นทีส่ ุด
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ดาเนินการดังนี้
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครัง้ ทีห่ นึ่ง
(ก) ในกรณี ท่ี เ ห็ น ว่ า ค าชี้ แ จงข้ อ โต้ แ ย้ ง ไม่ ม ีเ หตุ ผ ลทางวิช าการ จะมีม ติ
ไม่รบั พิจารณาก็ได้
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(ข) ในกรณีท่เี ห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มมี ติรบั ไว้พจิ ารณา
โดยมอบคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เพื่ อ ท าหน้ าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคาชีแ้ จงข้อโต้แย้งนัน้
(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครัง้ ทีส่ อง
(ก) ในกรณีท่เี ห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มเี หตุ ผ ลทางวิชาการหรือ มิได้ช้แี จง
ข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผลเพิม่ เติมจากครัง้ ทีห่ นึ่ง จะมีมติไม่รบั พิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณีทเ่ี ห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชแ้ี จงเหตุผล
เพิม่ เติมจากการขอทบทวนครัง้ ที่หนึ่ง ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้ าที่ประเมิน
ผลงานทางวิช าการและจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการเพิ่ม เติม จากที่แ ต่ ง ตัง้ ไว้ เดิม
จานวนสองถึงสามคน เพื่อ พิจารณาค าชี้แ จง ข้อ โต้ แ ย้งและผลงานทางวิช าการของผู้ข อ ทัง้ นี้
ให้ป ระธานคณะกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เพื่อ ท าหน้ าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการและจริย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทาหน้าทีเ่ ป็ นประธาน
ข้อ ๒๓ กรณีมกี ารแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิม่ เติม ให้สถาบันจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสาหรับการ
ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ เพิม่ นัน้ ด้วย
ข้ อ ๒๔ สภาสถาบัน อาจพิ จ ารณาเฉพาะค าชี้ แ จงข้ อ โต้ แ ย้ ง ของผลงานทางวิช าการ
ทีย่ ่นื ไว้เดิมทุกประเภททีค่ ุณภาพไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนดเท่านัน้ ทัง้ นี้ หากผูข้ อมี
ผลงานทางวิชาการใหม่เพิม่ เติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีน้ีจะต้องดาเนินการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่ งทางวิชาการใหม่ และให้ถอื ว่าวันทีย่ ่นื ผลงานทางวิชาการเพิม่ เติมหรือวันทีย่ ่นื ขอแก้ไขผลงานเดิม
เป็นวันเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการใหม่
ภายใต้บงั คับข้อ ๑๐.๑.๔. และ ๑๐.๒.๓ กรณีมปี ญั หาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้
ให้สภาสถาบันเป็นผูว้ นิ ิจฉัยชีข้ าดและให้คาวินิจฉัยของสภาสถาบันเป็ นทีส่ ุด
บทเฉพาะกาล
__________________
ข้อ ๒๕ การพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการทีส่ ภาสถาบันได้รบั เรื่องไว้แล้ว
และอยูร่ ะหว่างการดาเนินการอยู่ในวันก่อนวันทีร่ ะเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ดาเนินการพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารได้มา
ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ งทางวิช าการประจาสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แ ก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาว่าด้ว ย
มาตรฐานหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารแต่ งตัง้ คณาจารย์ในสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่ อ ไปจนแล้ว เสร็จ ทัง้ นี้ สภาสถาบันจะแต่ งตัง้ บุ ค คลให้ด ารงต าแหน่ ง ทางวิช าการ
ได้ไม่ก่อนวันทีร่ ะเบียบฉบับนัน้ ๆ มีผลบังคับใช้
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------๑. แบบคาขอรับการพิ จารณากาหนดตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิ ชาการ
แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง............................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ /ศาสตราจารย์พเิ ศษ)
โดยวิธ.ี .........................
ในสาขาวิชา ............................................................
(เชีย่ วชาญ..............................................................)
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
-------------------------------๑. ประวัตสิ ่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่อื คุณวุฒเิ ต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒสิ ูงสุด
ตามลาดับ และกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒ ิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหวั ข้อเรือ่ ง
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทีท่ าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนัน้ ๆ ด้วย)
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๒. ประวัตกิ ารทางาน
๒.๑ ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท
๒.๒ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งอาจารย์/อาจารย์พเิ ศษ เมือ่ วันที.่ ....เดือน.................พ.ศ. ............
๒.๓ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
(โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา..............เมือ่ วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ)
ในสาขาวิชา................เมือ่ วันที.่ ........เดือน......................พ.ศ. .......
(ในกรณีทเ่ี คยปฏิบตั งิ านในตาแหน่งอื่น หรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา/อาจารย์พเิ ศษ
ในสังกัดอื่น ให้ระบุตาแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ทีด่ ารงตาแหน่งนัน้ ด้วย)
อายุการทางาน ...... ปี ........ เดือน
๒.๕ ตาแหน่งอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
๒.๕.๕
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาทีส่ อน
ช.ม./สัปดาห์
เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเรือ่ งทีท่ าการวิจยั และระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ)

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารทีม่ สี ่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)
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๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
๔.๑.๑ ผลงานวิจยั
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ............
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(กรณีงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจยั ทีเ่ ป็นชุดโครงการ
หรืองานวิจยั ทีด่ าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจยั ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับเรือ่ งใด
หรือมีความเกีย่ วเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผูข้ อเป็ นผูด้ าเนินการหลักในงานวิจยั เรือ่ งใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๑.๔ ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
๔.๒.๑ ผลงานวิจยั
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๔ ตาราหรือหนังสือ
๔.๒.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๒.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๓ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ
๔.๓.๑ ผลงานวิจยั
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๓๐ -
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๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๓๑ -
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๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๔ ตาราหรือหนังสือ
๔.๓.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)

- ๓๒ -
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๔.๓.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ
(.................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที.่ ............เดือน.............................พ.ศ. .........

- ๓๓ ส่วนที่ ๒

แบบประเมิ นคุณสมบัติโดยผูบ้ งั คับบัญชา
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แบบประเมินแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง......................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ /ศาสตราจารย์พเิ ศษ)
ในสาขาวิชา ......................................................
โดยวิธ.ี .............................................
ของ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................
สังกัด/ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ.................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
-------------------------------ได้ตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง...(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/
รองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ).. แล้วเห็นว่า นาย/นาง/
นางสาว................................................................เป็นผูม้ คี ุณสมบัต.ิ .. (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)
ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ..ผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า..
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ. ........
ความเห็นผูบ้ งั คับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
เป็นผูม้ คี ุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...ทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง...(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง...................................................
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ. ........

- ๓๔ -
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ส่วนที่ ๓

แบบประเมิ นผลการสอน

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครัง้ ที.่ ....../.......เมือ่ วันที.่ ........
ซึง่ ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)........
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผูม้ คี วาม....(ชานาญ/ชานาญพิเศษ/
เชีย่ วชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ....ในหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีส่ ภาสถาบันกาหนด

ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ........

- ๓๕ -
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ส่วนที่ ๔

แบบประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ

ตอนที่ ๑

การพิ จารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมิ นผลงาน
ทางวิ ชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ ที.่ ......../.............
เมือ่ วันที.่ ............................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ น..(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ / ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)....ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า
๑) งานวิจยั ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการกาหนด.........เรือ่ ง
ได้แก่
๑.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๑.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............รายการ คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด.........รายการ ได้แก่
๒.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓) ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด .........เรือ่ ง ได้แก่
๓.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๔) ตารา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด.........
เล่ม ได้แก่
๔.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
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๔.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๕) บทความทางวิชาการ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
กาหนด........เรือ่ ง ได้แก่
๕.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๕.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(กรณีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
งานวิจยั ดังกล่าวเป็ นงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจยั ทีเ่ ป็นชุดโครงการ
หรืองานวิจยั ทีด่ าเนินการเป็ นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจยั ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจยั
เกีย่ วกับเรือ่ งใด หรือมีความเกีย่ วเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร มาประกอบการพิจารณาด้วย)
สรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รบั การนาไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. .........
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ตอนที่ ๒

การพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิ ชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ............เมือ่ วันที.่ ...................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... ตามทีค่ ณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจยั /ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงาน
วิชาการรับใช้สงั คม/ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด และเป็นผูม้ จี ริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ
กาหนด จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กาหนดตาแหน่ง นาย/นาง/นางสาว....................................
เป็นตาแหน่ง.......... (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ / ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)... ในสาขาวิชา.............................. .......
และให้นาเสนอทีป่ ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........
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ส่วนที่ ๕

มติ สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครัง้ ที.่ .../......... เมือ่ วันที.่ ..
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุ มตั /ิ ไม่อนุ มตั )ิ ....
๑. ให้แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว................................ให้ดารงตาแหน่ ง (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)
ในสาขาวิชา........................................... ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .....................
ซึง่ เป็นวันทีส่ ภาสถาบัน...
(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)
๒. (สาหรับตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ) ให้อธิการบดีออกคาสังแต่
่ งตัง้ บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีอ่ อกคาสังแต่
่ งตัง้ พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอ
(สาหรับตาแหน่ งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ) ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็น
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พเิ ศษ ในสาขาวิชา.............ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ................................... ซึง่ เป็นวันที่
สภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)
พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และ
แบบคาขอ

ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------๒. แบบเสนอแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการโดยผูบ้ งั คับบัญชา
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิ ชาการ
แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง............................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ /ศาสตราจารย์พเิ ศษ)
โดยวิธ.ี .........................
ในสาขาวิชา ............................................................
(เชีย่ วชาญ..............................................................)
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................
-------------------------------๑. ประวัตสิ ่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่อื คุณวุฒเิ ต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒสิ ูงสุด
ตามลาดับ และกรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒ ิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีทส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหวั ข้อเรือ่ ง
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทีท่ าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนัน้ ๆ ด้วย)
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๒. ประวัตกิ ารทางาน
๒.๑ ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ ง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท
๒.๒ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งอาจารย์/อาจารย์พเิ ศษ เมือ่ วันที.่ ....เดือน.................พ.ศ. ............
๒.๓ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
(โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ) ในสาขาวิชา..............เมือ่ วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ (โดยวิธปี กติ/วิธพี เิ ศษ)
ในสาขาวิชา................เมือ่ วันที.่ ........เดือน......................พ.ศ. .......
(ในกรณีทเ่ี คยปฏิบตั งิ านในตาแหน่งอื่น หรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา/อาจารย์พเิ ศษ
ในสังกัดอื่น ให้ระบุตาแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ทีด่ ารงตาแหน่งนัน้ ด้วย)
อายุการทางาน ...... ปี ........ เดือน
๒.๕ ตาแหน่งอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
๒.๕.๕
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาทีส่ อน
ช.ม./สัปดาห์
เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเรือ่ งทีท่ าการวิจยั และระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ)

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารทีม่ สี ่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)

๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)
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๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
๔.๑.๑ ผลงานวิจยั
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ............
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(กรณีงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจยั ทีเ่ ป็นชุดโครงการ
หรืองานวิจยั ทีด่ าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจยั ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับเรือ่ งใด
หรือมีความเกีย่ วเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผูข้ อเป็ นผูด้ าเนินการหลักในงานวิจยั เรือ่ งใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๑.๔ ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๑.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
๔.๒.๑ ผลงานวิจยั
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๒.๔ ตาราหรือหนังสือ
๔.๒.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๒.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๓ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ
๔.๓.๑ ผลงานวิจยั
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
พิเศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
พิเศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
พิเศษ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
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๔.๓.๔ ตาราหรือหนังสือ
๔.๓.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
๔.๓.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และ/หรือ
ตาแหน่งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง...ผูบ้ งั คับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า...
วันที.่ .......เดือน...............พ.ศ. ..........
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ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................ตาแหน่ง....................................
ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาเสนอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็น.......................ในสาขาวิชา............................

ลงชื่อ..................................................(เจ้าของประวัต)ิ
(...................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ .......เดือน...............พ.ศ. ........
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ส่วนที่ ๒

แบบประเมิ นผลการสอน

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครัง้ ที.่ ....../.......เมือ่ วันที.่ ........
ซึง่ ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)........
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผูม้ คี วาม....(ชานาญ/ชานาญพิเศษ/
เชีย่ วชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ....ในหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีส่ ภาสถาบันกาหนด

ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ........
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ส่วนที่ ๓

แบบประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ

ตอนที่ ๑

การพิ จารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมิ นผลงาน
ทางวิ ชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ ที.่ ......../.............
เมือ่ วันที.่ ............................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ น..(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ / ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)....ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า
๑) งานวิจยั ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการกาหนด.........เรือ่ ง
ได้แก่
๑.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๑.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............รายการ คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด.........รายการ ได้แก่
๒.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓) ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด .........เรือ่ ง ได้แก่
๓.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๔) ตารา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด.........
เล่ม ได้แก่
๔.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๔.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
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๕) บทความทางวิชาการ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
กาหนด........เรือ่ ง ได้แก่
๕.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๕.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเ่ี ผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
(กรณีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
งานวิจยั ดังกล่าวเป็ นงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจยั ทีเ่ ป็นชุดโครงการ
หรืองานวิจยั ทีด่ าเนินการเป็ นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจยั ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจยั
เกีย่ วกับเรือ่ งใด หรือมีความเกีย่ วเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร มาประกอบการพิจารณาด้วย)
สรุปผลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ได้รบั การนาไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. .........
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ตอนที่ ๒

การพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิ ชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ............เมือ่ วันที.่ ...................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... ตามทีค่ ณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจยั /ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงาน
วิชาการรับใช้สงั คม/ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด และเป็นผูม้ จี ริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
กาหนด จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กาหนดตาแหน่ง นาย/นาง/นางสาว....................................
เป็นตาแหน่ง.......... (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ / ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)... ในสาขาวิชา.............................. .......
และให้นาเสนอทีป่ ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........
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ส่วนที่ ๔

มติ สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครัง้ ที.่ .../......... เมือ่ วันที.่ ..
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุ มตั /ิ ไม่อนุ มตั )ิ ....
๑. ให้แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว................................ให้ดารงตาแหน่ ง (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ/ รองศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ/ ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ)
ในสาขาวิชา........................................... ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .....................
ซึง่ เป็นวันทีส่ ภาสถาบัน...
(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)
๒. (สาหรับตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และรองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ) ให้อธิการบดีออกคาสังแต่
่ งตัง้ บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีอ่ อกคาสังแต่
่ งตัง้ พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอ
(สาหรับตาแหน่ งศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์พเิ ศษ) ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็น
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พเิ ศษ ในสาขาวิชา.............ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ................................... ซึง่ เป็นวันที่
สภาสถาบัน...(ได้รบั เรือ่ ง/ ได้รบั ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รบั ผลงานฉบับตีพมิ พ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)
พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และ
แบบคาขอ

ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ. ..........
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิ ชาการ
๓.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็ นงานทีผ่ ขู้ อต้องเป็ นเจ้าของและเป็ น
ผูด้ าเนินการเอง
๓.๒ ถ้าเป็นงานทีผ่ ขู้ อมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลกั ษณะดังนี้
๓.๒.๑. ผลงานทางวิชาการทีม่ ใิ ช่ผลงานวิจยั ผูข้ อจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
และต้องเป็นผูด้ าเนินการหลักในเรือ่ งนัน้
๓.๒.๒. สาหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจยั ต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูข้ อมีส่วนร่วมในผลงานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(๒) ผูข้ อเป็ นผูด้ าเนินการหลัก และมีผลงานวิจยั เรือ่ งอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องสอดคล้องกัน
ซึง่ แสดงปริมาณผลงานวิจยั รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง
(๓) ในกรณีผลงานวิจยั ทีเ่ ป็ นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูข้ อ
จะต้องเป็นผูด้ าเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนัน้ ) อย่างน้อย ๑ เรือ่ ง และมีปริมาณผลงาน
รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(๔) ในกรณีงานวิจยั ทีด่ าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผูข้ อจะต้องเป็น
ผูด้ าเนินการหลักและมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ผูด้ าเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลทีม่ บี ทบาท และ
ความรับผิดชอบสาคัญในการออกแบบการวิจยั (Research Design) การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis)
และการสรุปผลการวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) รวมทัง้
เป็นผูด้ าเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผลงานวิจยั แต่ละเรือ่ งควรมีผดู้ าเนินการหลัก (Corresponding author)
ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณีอ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
๓.๓ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการ
ทีม่ ผี รู้ ว่ มงานหลายคนจะต้องให้ผรู้ ว่ มงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนัน้
ร้อยละเท่าใด รวมทัง้ ระบุบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในผลงานนัน้ ทัง้ นี้ หากไม่สามารถติดต่อ
ผูร้ ว่ มงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ดาเนินการดังนี้
(๑) กรณีทไ่ี ม่สามารถติดต่อผูร้ ว่ มงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจานวนผูร้ ว่ มงานทุกคน
และให้ถอื ว่าผูร้ ว่ มงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน

- ๕๗ -

64
(๒) กรณีผรู้ ว่ มงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้
ให้มกี ารลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผูข้ อเป็นอย่างน้อย พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผล
ความจาเป็ นทีผ่ นู้ นั ้ ไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลทีไ่ ม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผูน้ นั ้ ให้ชดั เจน
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผูพ้ จิ ารณาเหตุผลความจาเป็ นดังกล่าว
การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรือ่ ง เมือ่ ได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลีย่ นแปลง
ไม่ได้
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผูข้ อกาหนดตาแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็ นจริง
จะถือว่าการกระทาของผูน้ นั ้ เข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดาเนินการทางวินยั ต่อไป
๓.๔ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ซึง่ มีการดาเนินงานเป็นหมูค่ ณะ หรือเป็นงานทีม่ กี ารบูรณาการ
หลายสาขาวิชา ผูข้ อกาหนดตาแหน่งต้องเป็นผูด้ าเนินการหลักในสาขาวิชาทีเ่ สนอขอ โดยมีบทบาทใน
ขัน้ ตอนการทางานอย่างน้อย ๓ ขัน้ ตอน คือ
ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริม่ กิจกรรมรับใช้สงั คม
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิน้ งานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนาไปขยายผลหรือปรับปรุง
ให้ผขู้ อกาหนดตาแหน่ งระบุบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในผลงานนัน้ ของผูร้ ว่ มงาน
ทุกคนและบทบาทหน้าทีห่ ลักของผูข้ อกาหนดตาแหน่ง โดยให้ผรู้ ว่ มงานทุกคนลงนามรับรอง
๓.๕ ผลงานทางวิชาการต้องได้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด โดยมีช่อื
ผูใ้ ดระบุเป็ นเจ้าของผลงานผูม้ ชี ่อื ทีร่ ะบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนัน้ มากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั
ข้อตกลงระหว่างผูร้ ว่ มงานในผลงานทางวิชาการนัน้ ๆ
๓.๖ กรณีของผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเ่ี ผยแพร่อนั เป็ นผลมาจากวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาทีผ่ ขู้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษานัน้ ผูน้ นั ้ ต้องเป็ นผูร้ เิ ริม่ กากับดูแล
และมีบทบาทสาคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยั โดยผูข้ อตาแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลงาน
ทางวิชาการดังกล่าวได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------๔. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิ ชาการ
ผลงานทางวิชาการประเภท…………………………………………………………………………………..
เรือ่ ง....................................................................................................................................................
ผูร้ ว่ มงานจานวน........คนแต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้:
(๑)
(๒)
(๓)
ชื่อผูร้ ่วมงาน
สารบัญ รายงานการวิ จยั
ปริ มาณงานร้อยละ
ฉบับสมบูรณ์ และระบุว่า
พร้อมระบุบทบาทและหน้ าที่
ผูข้ อกาหนดตาแหน่ ง
ความรับผิดชอบอื่น
เขียนส่วนใด
นอกเหนื อจากที่แสดงในช่อง (๒)

ลงชื่อ .............................................
(......................................)
ลงชื่อ .............................................
(......................................)
ลงชื่อ .............................................
(......................................)
ลงชื่อ .............................................
(......................................)
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------๕. แนวทางการประเมิ นผลการสอน
หลักเกณฑ์
ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนว่าผูข้ อกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการมีความสามารถในการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของวิชาทีส่ อน ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชา
ทีส่ อนโดยใช้แนวทางในการประเมินตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็ นระบบ โดยกาหนดจุดมุง่ หมายของการสอนให้ชดั เจนและ
คัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีว่ างไว้โดยเสนอเอกสาร
หลักฐานทีส่ ามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อทีผ่ ขู้ อกาหนดตาแหน่งเป็ นผูส้ อน (คานิยามรูปแบบการเผยแพร่
และลักษณะคุณภาพดังตารางแนบท้าย) ซึง่ มีการอ้างอิงแหล่งทีม่ า อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย
๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธสี อนต่างๆ เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใช้คาถาม
เพื่อให้ผเู้ รียนคิดและตอบคาถามให้เข้าใจได้ชดั เจน
๓. มีความสามารถทีจ่ ะสอนให้ผเู้ รียนสามารถเสาะแสวงหาความรูแ้ ละพัฒนาองค์ความรู้
ได้ดว้ ยตนเอง ด้วยความมีวจิ ารณญาณ รูว้ ่าแหล่งความรูใ้ ดทีค่ วรเชื่อถือ สามารถเป็ นผูเ้ รียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวติ (lifelong learner)
๔. มีความสามารถสอนให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูอ้ ย่างมีเหตุผลในวิชาทีส่ อน
๕. มีความสามารถให้ผเู้ รียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาทีเ่ รียนกับวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
๖. มีความสามารถจัดให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ตามความเหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใช้ส่อื การสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนทีท่ นั สมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี
สามารถจาลองสถานการณ์สมมติเพื่อให้ผเู้ รียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
๘. มีความสามารถทีจ่ ะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสมั พันธ์ การร่วมงาน (interpersonal skill)
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปญั หา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น
๙. มีความสามารถในการประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนในวิชาทีส่ อน
กรณีทส่ี ภาสถาบันพิจารณาเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินผลการสอน
ของคณาจารย์ประจาปีทค่ี รอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้นอย่างเป็ นรูปธรรม เทีย่ งตรง
และเชื่อถือได้ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการอาจให้ใช้ระบบการประเมินผลการสอน
ดังกล่าวนัน้ แทนแนวทางการประเมิน ผลการสอนตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
กาหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการอาจกาหนดแนวทางในการประเมิน
เพิม่ เติมขึน้ อีกก็ได้ โดยจัดทาเป็ นประกาศให้เป็ นทีท่ ราบทัวกั
่ นก่อนการประเมิน
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วิ ธีการ
๑. ให้ผบู้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น (หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการสอนในชัน้ ต้น
ว่าผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการมีผลการสอนอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้หรือไม่
๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูข้ อกาหนดตาแหน่ ง
ทางวิชาการว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้หรือไม่ ทัง้ นี้ อาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
ได้ตามความเหมาะสม
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิ นผลการสอน

นิยาม

แบบที่ ๑
ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ นเอกสารทีใ่ ช้ประกอบในการประเมินผลการสอน
วิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ะท้อนให้เห็น
เนื้อหาวิชาและวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบจัดเป็ นเครือ่ งมือสาคัญของ
ผูส้ อนในการใช้ประกอบการสอน

รูปแบบ

เป็นเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในวิชาทีต่ นสอน ประกอบด้วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และ
อาจมีสงิ่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิม่ ขึน้ อีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือ
หนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารทีเ่ กีย่ วเนื่อง
แผนภูม ิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)
ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อ่นื ๆ ซึง่ มีการอ้างอิง
แหล่งทีม่ าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่

อาจเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาเป็ นรูปเล่มหรือถ่ายสาเนาเย็บเล่มหรือเป็ น
สื่ออื่น ๆ อาทิ ซีดรี อม ทีไ่ ด้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว

ลักษณะคุณภาพ

อยูใ่ นดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะกาหนดเป็นข้อบังคับ
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิ นผลการสอน (ต่อ)

นิยาม

แบบที่ ๒
ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาทีส่ ะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาทีส่ อนและวิธกี ารสอน
อย่างเป็ นระบบ โดยอาจพัฒนาขึน้ จากเอกสารประกอบการสอน
จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็ นเครือ่ งมือสาคัญ
ของผูเ้ รียนทีน่ าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิม่ เติมขึน้ จากการเรียน
ในวิชานัน้ ๆ

รูปแบบ

เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในวิชาทีต่ นสอน
ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร) และมีสงิ่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิม่ ขึน้ เช่น รายชื่อบทความ
หรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารทีเ่ กี่ยวเนื่อง
แผนภูม ิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)
ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศกึ ษาทีใ่ ช้ประกอบการอธิบายภาพ
แบบฝึกปฏิบตั ิ รวมทัง้ การอ้างอิงเพื่อขยายความทีม่ าของสาระและข้อมูล
และบรรณานุกรมทีท่ นั สมัยและถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่

ต้องได้รบั การจัดทาเป็ นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม
หรือสื่ออื่น ๆ ทีแ่ สดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คาสอน”
ให้แก่ผเู้ รียนในวิชานัน้ ๆ มาแล้ว

ลักษณะคุณภาพ

อยูใ่ นดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะกาหนดเป็นข้อบังคับ
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ประเภทของผลงานทางวิ ชาการ
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
กลุ่ม ๑ งานวิจยั
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๒.๑. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
๒.๔ กรณีศกึ ษา (Case Study)
๒.๕ งานแปล
๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๒.๙ สิทธิบตั ร
๒.๑๐ ซอฟต์แวร์
กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
กลุ่ม ๔ ๔.๑ ตารา
๔.๒ หนังสือ
๔.๓ บทความทางวิชาการ
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ
ผลงานวิชาการสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ สามารถจาแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้
๖.๑ งานวิ จยั
๖.๑ งานวิ จยั
นิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธวี ทิ ยาการวิจยั
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ และมีทม่ี าและวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจน เพื่อให้ได้มาซึง่
ข้อมูลคาตอบหรือข้อสรุปรวม ทีจ่ ะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจยั พืน้ ฐาน)
หรือการนาวิชาการนัน้ มาใช้ประโยชน์ (งานวิจยั ประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์
หรือกระบวนการใหม่ทเ่ี กิดประโยชน์
รูปแบบ

อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานการวิจยั ทีม่ คี วามครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทัง้ กระบวนการวิจยั
(research process) อาทิ การกาหนดประเด็นปญั หา วัตถุประสงค์ การทาวรรณกรรม
ปริทศั น์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประมวลสรุปผลและให้ขอ้ เสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ
แสดงให้เห็นว่าได้นาความรูจ้ ากงานวิจยั มาตอบโจทย์และแก้ปญั หาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. บทความวิจยั ทีป่ ระมวลสรุปกระบวนการวิจยั ในผลงานวิจยั นัน้ ให้มคี วามกระชับ
และสัน้ สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึง่ นางานวิจยั มาใช้ประกอบการเขียน

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลที่
คณะกรรมการกาหนด ทัง้ นี้วารสารทางวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์ หรือ
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจยั
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ
๖.๑ งานวิ จยั (ต่อ)
การเผยแพร่
๓. นาเสนอเป็ นบทความวิจยั ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการทีเ่ ป็นฉบับเต็มของการประชุม
(ต่อ)
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผูท้ รงคุณวุฒหิ รือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ อ่ี ยูใ่ นวงวิชาการนัน้ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
ทาหน้าทีค่ ดั สรรกลันกรอง
่
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยคา
หรือรูปแบบการนาเสนอทีถ่ ูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทัง้ นี้ คณะผูท้ รงคุณวุฒหิ รือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผทู้ รงคุณวุฒทิ อ่ี ยูใ่ นวงวิชาการสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้องจากหลากหลายสถาบัน
๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างกว้างขวาง
ตามทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด ทัง้ นี้ คณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ (peer reviewer)
จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจยั นัน้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อกาหนดของสัญญาจ้างเท่านัน้
๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างกว้างขวาง
ตามทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
เมือ่ ได้เผยแพร่ “งานวิจยั ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนา “งานวิจยั ” นัน้ มาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและ
ให้มกี ารประเมินคุณภาพ “งานวิจยั ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งจะกระทาไม่ได้
ลักษณะ
ระดับดี เป็นงานวิจยั ทีม่ กี ระบวนการวิจยั ทุกขัน้ ตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธวี จิ ยั
คุณภาพ
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. เป็นผลงานทีแ่ สดงถึงการวิเคราะห์และนาเสนอผลเป็นความรูใ้ หม่ทล่ี กึ ซึง้ กว่างานเดิม
ทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษาแล้ว
๒. เป็นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. เป็นงานบุกเบิกทีม่ คี ุณค่ายิง่ และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึง้ จนทาให้เป็นการสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือเกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน
๒. เป็นทีย่ อมรับและได้รบั การอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒ ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอื่น ๑๐ ประเภท ดังนี้
๖.๒.๑. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๖.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
๖.๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
๖.๒.๔ กรณีศกึ ษา (Case Study)
๖.๒.๕ งานแปล
๖.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
๖.๒.๙ สิทธิบตั ร
๖.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๑ ผลงานวิ ชาการเพื่ออุตสาหกรรม
นิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่ หี ่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ส่วนใหญ่อยูภ่ ายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาหรือการแก้ปญั หาของอุตสาหกรรม
รูปแบบ
จัดทาเป็นเอกสาร โดยมีคาอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่าเป็น
ผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้
 ข้อมูลของสถานการณ์ปญั หาก่อนการดาเนินการ
 หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผูใ้ ช้
 คาอธิบายกระบวนการแก้ปญั หาทางอุตสาหกรรม (solution method)
 คาอธิบายถึงความรูค้ วามเชีย่ วชาญทีใ่ ช้ และการนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้
 คาอธิบายถึงความรูห้ รือองค์ความรูใ้ หม่ทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังเสร็จสิน้ การวิจยั
 คาอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูใ้ ช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่
คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนัน้ หรือต่อทัง้ วงการอุตสาหกรรมนัน้
 คาอธิบายถึงวิธ ี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนากลับมาใช้ในการเรียนการสอน
เช่น การเขียนตารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาทีส่ อน หรือใช้เป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือปญั หาพิเศษของนักศึกษา
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๑ ผลงานวิ ชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุม
วิชาการทีม่ หี นังสือประมวลบทความ (proceedings) และมีการประเมินโดย
คณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน
ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลัง
การประชุมก็ได้ ทัง้ นี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผแู้ ต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม
หรือหากไม่ม ี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ดังกล่าวโดย
อุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจยั หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนาผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์
๒. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทม่ี เี นื้อหาหรือมีเอกสารประกอบทีม่ เี นื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องจากหลากหลายสถาบัน
๓. เอกสารแสดงทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบตั ร
อนุ สทิ ธิบตั ร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบ
ทีม่ เี นื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๔. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทไ่ี ม่ได้รบั อนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือ
มีเอกสารประกอบทีม่ เี นื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และต้อง
มีหลักฐานแสดงเหตุผลทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มหี ลักฐานรับรองว่า
ได้นาไปใช้ประโยชน์แล้ว
๕. รายงานการประเมินจากหน่ วยงานภายนอกทีแ่ สดงถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการวิจยั
หรือกิจกรรมทางวิชาการทีเ่ ชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้ สนอต้องจัดทาเอกสาร
ประกอบทีม่ เี นื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๒.๑ ผลงานวิ ชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทีช่ ดั เจน มีการระบุปญั หาหรือความต้องการ
คุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรูท้ ่ี
สามารถแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ หรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็ นทีป่ ระจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมนัน้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนาไปใช้เป็นตัวอย่างในการ
แก้ปญั หาหรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ
อย่างเป็ นทีป่ ระจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กบั อุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
หรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยสาคัญ เป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ หรือได้รบั รางวัลจากองค์กรทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม
ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน
ดังต่อไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์
ผูเ้ กีย่ วข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เป็นต้น
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน
จากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึง่ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๒ ผลงานวิ ชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
คานิยาม
ผลงานวิชาการซึง่ อาจดาเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจยั เชิงทดลองหรือการวิจยั และพัฒนา
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ หรือแก้ไขปญั หาด้านการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยคาอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานสาคัญ ได้แก่
(๑) สภาพปญั หาทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล
หรือความเชื่อทีผ่ สู้ อนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนทีเ่ ป็นนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
พัฒนาผูเ้ รียนหรือแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็ นรูปแบบใหม่ของ
การสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คดิ ค้นทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่
หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชดั เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่
หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน
และ (๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการนานวัตกรรมนัน้ ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รียน
ในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
โดยมีขอ้ มูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลีย่ นแปลงในผูเ้ รียนในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์
ก่อให้เกิดการเรียนรูท้ งั ้ ในผูเ้ รียนและผูส้ อน
รูปแบบ

๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจยั หรือ
๒. ผลผลิตจากการศึกษาทีเ่ ป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบาย
แนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กบั ผูเ้ รียนประกอบด้วย อาจจัดทาเป็นเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเผยแพร่ ๑. เผยแพร่เป็ นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทีม่ กี ารบรรณาธิการโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการพัฒนา
การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ
๓. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลทีค่ ณะกรรมการ
กาหนด ทัง้ นี้ วารสารทางวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิง่ พิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ทีม่ กี ารบรรณาธิการโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายสถาบัน
๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยมีคาอธิบายแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธกี ารใช้ และผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๒ ผลงานวิ ชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี
คุณภาพ
๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็ นงานริเริม่ สร้างสรรค์ทป่ี รับจาก
แนวคิดเดิมหรือเป็ นแนวคิดใหม่
๒. มีขอ้ มูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้
หรือคุณลักษณะของผูเ้ รียนทีพ่ งึ ประสงค์ได้จริง
ระดับดีมาก
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ
๒. มีขอ้ มูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์กบั การพัฒนา
ผูเ้ รียนกลุ่มอื่นได้
๓. ผลงานได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาการเรียนการสอน
ทีม่ ี impact factors
ระดับดีเด่น
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ
๒. ผลงานได้รบั รางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรือ
งานประดิษฐ์คดิ ค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๓ ผลงานวิ ชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
นิยาม
เป็นผลงานทีเ่ กิดจากการศึกษาวิจยั หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง สิง่ แวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทาง
วิชาการด้านอื่น อันนาไปสู่ขอ้ เสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด
หรือเชิงประจักษ์เกีย่ วกับนโยบายสาธารณะหรือการนานโยบายนัน้ ไปปฏิบตั ิ เพื่อให้
ภาครัฐนาไปใช้กาหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คาสัง่ หรือมาตรการอื่นใด
ทัง้ นี้ เพื่อแก้ปญั หาทีม่ อี ยูห่ รือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิน่
หรือนานาชาติ
รูปแบบ

จัดทาเป็นเอกสาร โดยมีคาอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์
สภาพปญั หาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิง่ แวดล้อม หรือด้านอื่นที่
ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุ นแนวทางแก้ไขปญั หาดังกล่าว
ตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน คาสัง่ หรือมาตรการ
อื่นใด เป็นผลผลิต (output) รวมทัง้ มีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ
(impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดว้ ย

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. ได้มกี ารนาเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คาสัง่ หรือมาตรการอื่นใด พร้อมคาอธิบาย
ต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ ๆ ทัง้ ได้มกี าร
นาไปสู่การพิจารณาหรือดาเนินการโดยผูม้ หี น้าที่เกีย่ วข้อง
๒. ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายสาธารณะนัน้ ไปยังผูเ้ กีย่ วข้อง
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็นผลงานทีแ่ สดงการวิเคราะห์สงั เคราะห์ทม่ี หี ลักฐานข้อมูล
หรือเหตุผลสนับสนุน ซึง่ แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
ระดับดีมาก เป็ นเกณฑ์เดียวกับระดับดีแต่ตอ้ งเป็นข้อเสนอใหม่ท่คี รอบคลุม
การแก้ปญั หา หรือพัฒนาทีก่ ว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย
ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ทีม่ คี ุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผูเ้ กี่ยวข้อง
ระดับดีเด่น เป็ นเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รบั การอ้างอิง
อภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคม หรือได้รบั การนาไปใช้โดยผูร้ บั ผิดชอบ
ในนโยบายสาธารณะนัน้ และเกิดประโยชน์
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๔ กรณี ศึกษา (Case Study)
นิยาม
งานเขียนทีเ่ กิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีทเ่ี กิดขึน้ จริงมาจัดทาเป็น
กรณีศกึ ษาเพื่อใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทัง้ นี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปญั หาและปจั จัยอื่น ๆ นามาประกอบ
การตัดสินใจและกาหนดทางเลือกในการแก้ปญั หาตามหลักวิชา หรือทาข้อเสนอในการ
พัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของ
องค์กรเพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจ
ตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนนั ้ ๆ
จานวนกรณีศกึ ษาทีจ่ ะนามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
รูปแบบ

เอกสารทีต่ พี มิ พ์หรือเป็ นสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มอื การสอน
(Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน
คือ บทนา เนื้อหา และบทส่งท้าย

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะของสิง่ ตีพมิ พ์หรือสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ทีส่ ถาบันอุดมศึกษานัน้ แต่งตัง้ เป็นผูป้ ระเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่ง
รวบรวมกรณีศกึ ษาทีม่ กี ารบรรณาธิการโดยมีคณะผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินคุณภาพ
ระดับดี
๑. เป็นกรณีศกึ ษาทีม่ อี งค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนา เนื้อหา บทส่งท้าย
รายละเอียดข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ
๒. เป็นกรณีศกึ ษาทีม่ เี นื้อหาและการนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
เป็ นกรณีศกึ ษาทีม่ กี ารเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ทท่ี นั ต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เป็นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
๑. เป็นกรณีศกึ ษาทีบ่ ุกเบิกทางวิชาการ นาเสนอปญั หาหรือประเด็นทีไ่ ม่เคยมี
ผูศ้ กึ ษามาก่อน มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลอย่างลึกซึง้ และสร้างความรูใ้ หม่ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
ทีท่ าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน
๒. เป็นกรณีศกึ ษาทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพ
ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ

ลักษณะ
คุณภาพ
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๕ งานแปล
นิยาม
งานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเ่ ป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัตศิ าสตร์
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาทีม่ คี วามสาคัญและทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ
ซึง่ เมือ่ นามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการทีป่ ระจักษ์ชดั
เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็ นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม ฯลฯ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ซึง่ จานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษาคณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชานัน้
และต้องเผยแพร่ส่สู าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
กรณีทอ่ี ยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผูท้ รงคุณวุฒมิ มี ติให้ปรับปรุง
งานแปลซึง่ อยูใ่ นวิสยั ทีส่ ามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ได้ ทัง้ นี้ เมือ่ ได้แก้ไข
ปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณา โดยไม่ต้องนา
งานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
กรณีทไ่ี ด้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยูใ่ นเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด การนางานแปลนัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในงานแปล
เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระทาได้ แต่ให้มกี าร
ประเมินคุณภาพงานแปลทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๕ งานแปล (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทัง้ มีบทนาของผูแ้ ปล
คุณภาพ
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารทีแ่ ปล
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาทีส่ ละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทนาเชิงวิเคราะห์ทแ่ี สดงความรู้
ความเข้าใจของผูแ้ ปลในเรือ่ งนัน้ ๆ และเรือ่ งอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพิม่ เติม
ของผูแ้ ปล ใส่ไว้ในบทนา หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี
สาหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลกั ษณะคุณภาพ
ดังต่อไปนี้
ระดับดี เป็นงานแปลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นกาเนิด และบ่งชีค้ วามสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะทีเ่ ทียบได้กบั งานวิจยั
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาคและ
มหภาค
ระดับดีมาก เป็นงานแปลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึง้ ในตัวบทแบบแผน
ทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นกาเนิดและบ่งชีถ้ งึ ความสามารถในการสื่อความหมาย
ในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงาน
อย่างละเอียดลึกซึง้ ในลักษณะทีเ่ ทียบได้กบั งานวิจยั ของผูส้ นั ทัดกรณี มีการให้
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาคและมหภาค
ระดับดีเด่น ให้ขอ้ สรุปของวิธกี ารแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก
โดยมีขอ้ กาหนดเพิม่ เติมดังนี้
๑. เป็นงานทีแ่ ปลมาจากต้นแบบทีม่ คี วามสาคัญในระดับทีม่ ผี ลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทางวิชาการ
๒. เป็นงานทีแ่ ปลอยูใ่ นระดับทีพ่ งึ ยึดถือเป็ นแบบฉบับได้
๓. มีการให้ขอ้ สรุปของวิธกี ารแปลและทฤษฎีการแปลทีม่ ลี กั ษณะเป็นการบุกเบิก
ทางวิชาการ
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory)
และงานวิ ชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
นิยาม
งานอ้างอิงทีอ่ ธิบาย และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับคา หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอื่นๆ
อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ และมีหลักวิชา รวมทัง้ แสดงสถานะล่าสุด
ทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นการรวบรวมคา หรือหัวข้อ
หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีคานาทีช่ แ้ี จง
หลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีทน่ี ามาใช้ รวมทัง้ อธิบายวิธกี ารใช้ และมีบรรณานุกรมรวม
หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทัง้ ดัชนีคน้ คา ในกรณีทจ่ี าเป็ น
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์ หรือ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การเผยแพร่ส่สู าธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
ลักษณะ
ระดับดี เป็นงานอ้างอิงทีใ่ ห้ความรูพ้ น้ื ฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา
คุณภาพ
ทีก่ ว้างขวางตามทีย่ อมรับกันในวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ขอ้ มูลและทัศนะทีช่ ใ้ี ห้เห็น
ถึงวิวฒ
ั นาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานัน้ ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีการชีท้ างให้ผอู้ ่าน หรือผูใ้ ช้
เกิดความคิดเชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าต่อไป
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ(ต่อ)
๖.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คานิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นการประดิษฐ์คดิ ค้นเครือ่ งมือ เครือ่ งทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์
พืชหรือสัตว์พนั ธุใ์ หม่ หรือจุลนิ ทรียท์ ม่ี คี ุณสมบัตพิ เิ ศษสาหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะ
ด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิง่ ประดิษฐ์อ่นื ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึง่ พัฒนาขึน้ จากการประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยวิธวี ทิ ยาทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ
รูปแบบ

ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิง่ ตีพมิ พ์หรือเอกสารทางวิชาการ ทีแ่ สดงถึงแนวคิด
ในการวิจยั ค้นคว้าและพัฒนางานนัน้ ๆ กระบวนการในการวิจยั และพัฒนา ผลการทดสอบ
คุณสมบัตติ ่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นคุณสมบัตพิ น้ื ฐานและคุณสมบัตพิ เิ ศษทีเ่ ป็นข้อเด่น ผลการ
ทดสอบในสภาพของการนาไปใช้จริงในสภาพทีเ่ หมาะสม และศักยภาพของผลกระทบ
จากการนาไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การเผยแพร่ส่สู าธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ต้องใช้ความรูเ้ ชิงวิชาการ
มีผลการทดสอบตามหลักวิชาทีช่ ดั เจน เชื่อถือได้ และการนาผลงานนัน้ ไปใช้มศี กั ยภาพ
ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง
ระดับดีมาก เป็นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ต้องใช้ความรู้
เชิงวิชาการมากขึน้ มีผลการทดสอบตามหลักวิชาทีช่ ดั เจน เชื่อถือได้ และการนาผลงานนัน้
ไปใช้มศี กั ยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง
ระดับดีเด่น เป็นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ต้องใช้ความรู้
เชิงวิชาการทีล่ กึ ซึง้ มีผลการทดสอบตามหลักวิชาทีช่ ดั เจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติ
โดดเด่น และมีศกั ยภาพสูงในการนาไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิ ลปะ
นิยาม
ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ทแ่ี สดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา
จริยธรรม หรือเป็ นงานทีส่ ะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์
ของเจ้าของผลงาน มีการนาเสนอพร้อมคาอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาทีเ่ อือ้ ต่อการ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์
ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปตั ยกรรม การออกแบบ
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่น ๆ
รูปแบบ

งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ทอ่ี ธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิด
เชิงทฤษฎี รวมทัง้ กระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ขอ้ มูลและ
ข้อวินิจฉัยทีเ่ อือ้ ให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่ าในหมูข่ องผูร้ บั งาน

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การเผยแพร่ส่สู าธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็นผลงานทีม่ คี ุณค่าทางศิลปะ โดยทีผ่ ปู้ ระพันธ์สามารถ อธิบายหลักการและ
กระบวนการสร้างสรรค์ทส่ี ่อื ความกับผูร้ บั ได้เป็ นอย่างดี
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และเป็นตัวอย่างอันดีทย่ี งั ประโยชน์เด่นชัด
ต่อวรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ (creative writing)
และการศึกษาศิลปะแขนงนัน้ ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานทีส่ ร้างมิตใิ หม่ในด้าน
การสร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์ (creative writing)
และการศึกษาศิลปะ
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๙ สิ ทธิ บตั ร (patent)
นิยาม
สิทธิบตั รตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบตั ร
รูปแบบ

อาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. มีบทวิเคราะห์ทอ่ี ธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่าเป็น
ผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรูห้ รือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
๒. ต้องผ่านการพิสจู น์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนทีแ่ สดง
ถึงคุณค่าของผลงานนัน้ ด้วย
การเผยแพร่
มีหลักฐานการนาสิทธิบตั รไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ตอ้ งเผยแพร่ส่สู าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็นสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผนู้ าไปวิจยั หรือพัฒนา
ต่อยอด
ระดับดีมาก เป็นสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนและพิสจู น์ได้ว่ามีผนู้ าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ
ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนแล้วและพิสจู น์ได้ว่ามีผนู้ าไปใช้
ประโยชน์ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ
เชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ(ต่อ)
๖.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software)
นิยาม
หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ ์
ซึง่ เป็นผลงานทีไ่ ด้จากการวิจยั หรือการประดิษฐ์คดิ ค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรูใ้ หม่
ทีม่ หี ลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ท่ีเป็นการประยุกต์
หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
๑. การดาเนินงานโครงการทีม่ ลี กั ษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธ ี
เชิงตัวเลข (numerical method) หรือการดาเนินงานลักษณะ engineering design
ซึง่ เป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง
๒. งานทีม่ ลี กั ษณะการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ
(source code) เพื่อพัฒนาระบบการทางานให้ดขี น้ึ โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี
นัยสาคัญ
๓. โครงการทีม่ กี ารเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับ
งานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พฒ
ั นาแล้วระบบการทางานดีขน้ึ ได้อย่างไร โดยต้องมีการ
ปรับปรุงระบบหรือสารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน
ซึง่ มิได้นาเข้ามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว
ทัง้ นี้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจยั และพัฒนา
รูปแบบ
อาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. มีคาอธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เช่น คู่มอื ทีอ่ ธิบายการใช้งาน
หลักการของวิธกี ารทางานและหน้าทีข่ องซอฟต์แวร์ดงั กล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน
เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่าเป็นผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือเสริมสร้างความรูห้ รือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชา
ได้อย่างไร ในแง่ใด
๒. ต้องผ่านการพิสจู น์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนทีแ่ สดงถึง
คุณค่าของผลงานนัน้ ด้วย
การเผยแพร่

มีหลักฐานการนาซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ตอ้ งเผยแพร่ส่สู าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software) (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี เป็นงานทีม่ กี ระบวนการวิจยั ทุกขัน้ ตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธวี จิ ยั
คุณภาพ
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปประยุกต์ใช้ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
๑. เป็นผลงานทีแ่ สดงถึงการวิเคราะห์และนาเสนอผลเป็นความรูใ้ หม่ทล่ี กึ ซึง้ กว่า
งานเดิม ทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษามาแล้ว
๒. เป็นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนาไปประยุกต์ได้
อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รบั การอ้างอิงและใช้งาน
อย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการ(ต่อ)
๖.๓ ผลงานวิ ชาการรับใช้สงั คม
นิยาม
ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ
ผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ตอ้ งเป็นผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดขี น้ึ
ทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกีย่ วกับ ชุมชน วิถชี วี ติ ศิลปวัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม
อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวติ หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่
นาไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบตั รหรือทรัพย์สนิ ทางปญั ญารูปแบบอื่นทีส่ ามารถแสดงได้
เป็นทีป่ ระจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปญั หาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
หรือสร้างการเปลีย่ นแปลงจากการตระหนักและการรับรูป้ ญั หาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
รูปแบบ
จัดทาเป็ นเอกสาร โดยมีคาอธิบาย/ ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่า
เป็นผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ และเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรูห้ รือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชา และสามารถนาไปอ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นทีป่ ระจักษ์ในประเด็น
ต่อไปนี้
 การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
 การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
 การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนัน้
 ความรูห้ รือความเชีย่ วชาญทีใ่ ช้ในการทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนัน้
 การคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะตามมาหลังจากการเปลีย่ นแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
 การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
 การสรุปแนวทางการธารงรักษาหรือการนาไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา
ทัง้ นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิม่ เติมอื่นๆ
เกีย่ วกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดที ศั น์
จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการกาไรหรือความเอือ้ อานวยจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาสังคม ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๓ ผลงานวิ ชาการรับใช้ สงั คม (ต่อ)
การเผยแพร่ ให้มกี ารเผยแพร่โดยการจัดเวทีนาเสนอผลงานในพืน้ ทีห่ รือการเปิดให้เยีย่ มชมพืน้ ทีแ่ ละ
จะต้องมีการเผยแพร่ส่สู าธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ อดคล้อง
กับผลงาน โดยการเผยแพร่นนั ้ จะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทีส่ ามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้
ลักษณะ
ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทีช่ ดั เจน มีการระบุปญั หาหรือความต้องการ
คุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการ
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรูท้ ส่ี ามารถแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ หรือทาความเข้าใจสถานการณ์
มีการถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็นทีป่ ระจักษ์
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนนัน้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนามาใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไข
ปญั หาหรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็นที่
ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนอื่นได้
หรือก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง
เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รบั รางวัลจากองค์กรทีไ่ ด้รบั
การยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สงั คมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง หรือ
สารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน
จากการตรวจสอบสภาพจริงทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีร่ ว่ มด้วย ซึง่ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนให้ไป
ตรวจสอบแทนก็ได้
ทัง้ นี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๔.๑ ตารา
นิยาม
งานวิชาการทีใ่ ช้สาหรับการเรียนการสอนทัง้ วิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึง่ เกิดจาก
การนาข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจยั ของผูข้ อ หรือความรูท้ ไ่ี ด้จากการค้นคว้าศึกษา
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ทผ่ี ูเ้ ขียนกาหนดให้เป็ น
แกนกลาง ซึง่ สัมพันธ์กบั มโนทัศน์ยอ่ ยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและ
สารัตถภาพตามหลักการเขียนทีด่ ี ใช้ภาษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรูใ้ หม่
อันเป็นความรูส้ าคัญทีม่ ผี ลให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่อวงการวิชาการนัน้ ๆ
เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความทันสมัยเมือ่ พิจารณาถึงวันทีผ่ ขู้ อยืน่ เสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทัง้ นี้ ผูข้ อกาหนดตาแหน่งจะต้องระบุวชิ าทีเ่ กีย่ วข้องในหลักสูตรทีใ่ ช้ตาราเล่มทีเ่ สนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ น “ตารา” นี้อาจได้รบั การพัฒนาขึน้ จากเอกสารคาสอนจนถึง
ระดับทีม่ คี วามสมบูรณ์ทส่ี ุด ซึง่ ผูอ้ ่านอาจเป็ นบุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ผเู้ รียนในวิชานัน้ แต่สามารถ
อ่านและทาความเข้าใจในสาระของตารานัน้ ด้วยตนเองได้โดยไม่ตอ้ งเข้าศึกษาในวิชานัน้
หากผลงานทางวิชาการทีเ่ คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน
ไปแล้ว จะนามาเสนอเป็นตาราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชดั ว่าเป็ นตารา
รูปแบบ
เป็นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วยคานา สารบัญ เนื้อเรือ่ ง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีคน้ คา ทัง้ นี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีท่ นั สมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ขอ้ มูล แผนภาพ ตัวอย่าง
หรือกรณีศกึ ษาประกอบจนผูอ้ ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนัน้ ได้โดยเบ็ดเสร็จ
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์ หรือ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม, e-learning,
online learning
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสานักพิมพ์ซง่ึ เป็นทีย่ อมรับ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะหรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชานัน้
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๔.๑ ตารา (ต่อ)
การเผยแพร่
กรณีทไ่ี ด้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของตาราแล้วไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ
(ต่อ)
กาหนด การนาตารานัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในตาราเพื่อนามาเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระทาได้ แต่ให้มกี ารประเมินคุณภาพ
ตาราทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็นตาราทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ
การนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ของผูเ้ ขียน
ทีเ่ ป็นการแสดงให้เห็นถึงความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
๓. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๔.๒ หนังสือ
นิยาม
งานวิชาการทีเ่ กิดจากการค้นคว้าศึกษาความรูใ้ นเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งอย่างรอบด้านและ
ลึกซึง้ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็ นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก
ทีเ่ ป็นแกนกลางและมโนทัศน์ยอ่ ยทีส่ มั พันธ์กนั มีความละเอียดลึกซึง้ ใช้ภาษาทีเ่ ป็ น
มาตรฐานทางวิชาการ ให้ทศั นะของผูเ้ ขียนทีส่ ร้างเสริมปญั ญาความคิดและสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง เนื้อหาของหนังสือ
ไม่จาเป็ นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตร และไม่จาเป็ นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมือ่ พิจารณาถึงวันทีผ่ ขู้ อยืน่ เสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
หากผลงานทางวิชาการทีเ่ คยเสนอเป็ นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน
ไปแล้ว จะนามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้
รูปแบบ
เป็นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรือ่ ง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง
บรรณานุกรม และดัชนีคน้ คา ทีท่ นั สมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีขอ้ มูล แผนภาพ
ตัวอย่าง หรือกรณีศกึ ษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
๑. เป็นงานทีน่ กั วิชาการเขียนทัง้ เล่ม (authored book) คือเอกสารทีผ่ เู้ ขียนเรียบเรียง
ขึน้ ทัง้ เล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการทีม่ นคง
ั ่ และให้ทศั นะของผูเ้ ขียนทีส่ ร้าง
เสริมปญั ญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือทีม่ ผี เู้ ขียนหลายคน (book chapter)
โดยจะต้องมีความเป็ นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึง่ ผูอ้ ่านสามารถทาความเข้าใจ
ในสาระสาคัญนัน้ ได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธวี ทิ ยาอันเป็นทีย่ อมรับจนได้ขอ้ สรุปทีท่ าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนาไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีทใ่ี นแต่ละบทมีผเู้ ขียนหลายคน
จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคนอย่างชัดเจน
จานวนบททีจ่ ะนามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสานักพิมพ์ซง่ึ เป็นทีย่ อมรับ

- ๘๗ -

94
๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่อ)
๖.๔.๒ หนังสือ (ต่อ)
การเผยแพร่
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
(ต่อ)
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
กรณีทไ่ี ด้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ
กาหนด การนาหนังสือนัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อนามาเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระทาได้ แต่ให้มกี ารประเมินคุณภาพหนังสือ
ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ลักษณะ
ระดับดี เป็ นหนังสือทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ
คุณภาพ
การนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ที่เป็ นการแสดง
ให้เห็นถึงความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๓. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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๖. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิ ชาการ (ต่ อ)
๖.๔.๓ บทความทางวิ ชาการ
นิยาม
งานเขียนทางวิชาการซึง่ มีการกาหนดประเด็นทีต่ อ้ งการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสารวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุ นจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนัน้ ได้ อาจเป็ นการนา
ความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยทีผ่ เู้ ขียนแสดง
ทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
รูปแบบ

ประกอบด้วยการนาความทีแ่ สดงเหตุผลหรือทีม่ าของประเด็นทีต่ อ้ งการอธิบายหรือ
วิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม
ทีค่ รบถ้วนและสมบูรณ์

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (peer reviewer)
ทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลที่
คณะกรรมการกาหนด ทัง้ นี้ วารสารทางวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์หรือ
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นทีม่ กี ารบรรณาธิการ
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ
เมือ่ ได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนา “บทความวิชาการ” นัน้
มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการและให้มกี ารประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่ง จะกระทาไม่ได้
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็ นบทความทางวิชาการทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
มีแนวคิดและการนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. สามารถนาไปอ้างอิงหรือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
---------------------------------๗. ตัวอย่างแนบท้าย
กรณี ได้รบั วุฒิเพิ่ มขึ้น
การคานวณหาระยะเวลาทีต่ ้องดารงตาแหน่งอาจารย์ กรณีทม่ี กี ารปรับวุฒกิ ารศึกษาให้สงู ขึน้
= ระยะเวลาทีย่ งั ขาดตามวุฒกิ ารศึกษาเดิม
(เดือน)

X

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามวุฒกิ ารศึกษาใหม่ (ปี)
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามวุฒกิ ารศึกษาเดิม (ปี)

หมายเหตุ ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการคานวณจากปีเป็นเดือนก่อน
ตัวอย่าง
นาย ก ได้รบั วุฒปิ ริญญาตรี ทาการสอนเป็ นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อและ
ได้รบั วุฒปิ ริญญาโทเพิม่ ขึน้ และกลับมาทาการสอนหลังจากได้รบั วุฒปิ ริญญาโท ดังนัน้ นาย ก จะต้อง
ทาการสอนด้วยวุฒปิ ริญญาโทอีกกีป่ ี จึงจะขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ได้
วิ ธีการคานวณดังนี้
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งปริญญาตรี ๖ ปี
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งปริญญาโท ๔ ปี
นาย ก ทาการสอนด้วยวุฒปิ ริญญาตรีมาแล้ว ๒ ปี ๖ เดือน
ยังขาดระยะเวลาทีต่ อ้ งทาการสอนตามวุฒปิ ริญญาตรี
ต่อมาเมือ่ ได้รบั วุฒปิ ริญญาโทจะต้องทาการสอนอีก
ดังนัน้ นาย ก จะต้องทาการสอนด้วยวุฒปิ ริญญาโทอีก

=

=
=
=
=
=

๗๒ เดือน
๔๘ เดือน
๓๐ เดือน
๗๒ - ๓๐
๔๒ x ๔
๖

= ๔๒ เดือน
= ๒๘ เดือน

๒ ปี ๔ เดือน

กรณี การขอตาแหน่ งทางวิ ชาการก่อนลาศึกษา
หากจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และประสงค์จะขอตาแหน่ ง
ทางวิชาการก็ให้เสนอขอก่อนวันที่ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ไปศึกษาหรือฝึ กอบรม และต้องเป็ นการขอตาแหน่ ง
โดยวิธปี กติเท่านัน้
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว

104

หลักการและเหตุผล
การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ (ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์) ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้ระบุสาขาวิชาของตาแหน่ง
ทางวิชาการนั้น ๆ เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคคล
การกาหนดสาขาวิชาอาจพิจารณาได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มอบหมายให้ผู้ นั้น ปฏิบัติ ได้แก่ ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย และภาระงานวิชาการอื่น ๆ ประกอบกับผลงาน
ทางวิชาการที่ใช้เป็นหลักในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการนั้น ภาระงานและผลงานทางวิชาการดังกล่าว
ต้ อ งเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า บุ ค คลนั้ น มี ค วามรู้ ค วามช านาญการในสาขาวิ ช านั้ น ๆ อย่ า งชั ด เจน ด้ ว ยเหตุ ที่ ร ะบบ
การอุดมศึกษาคาดหวังการพัฒนาองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการของบุคคลที่ละเอียดรอบคอบและลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้น
ตามระดั บ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการที่ สู ง ขึ้ น คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ ง ได้ ก าหนดวิ ธี ด าเนิ น การไว้ ว่ า
หากการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในสาขาวิชาเดียวกันกับในตาแหน่งทางวิชาการก่อนหน้านั้น ก็ให้ถือว่า
เป็ น ไปโดยวิ ธี ป กติ แต่ ถ้ า การก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการที่ สู งขึ้ น ในสาขาวิ ช าที่ แ ตกต่ างไปจากในต าแหน่ ง
ทางวิชาการก่อนหน้า แม้อาจกระทาได้แต่ต้องเป็นการกาหนดโดยวิธีพิเศษ
ที่ผ่านมา คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศกาหนดสาขาวิชาที่เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป
โดยอิงเกณฑ์การจาแนกสาขาวิชาของ UNESCO-ISCED (International Standard Classification of Education)
เป็น ๑๐ สาขาวิชาอย่างกว้าง ๆ อย่างไรก็ดี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมักให้ความสาคัญกับการกาหนดชื่อสาขาวิชา
ค่อนข้างน้ อย ดังปรากฏเสมอ ๆ ว่า ตาแหน่งทางวิช าการที่ ผ่ านการกาหนดโดยสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไม่เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกาหนดไว้ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้ขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ระบุเองในแบบคาขอกาหนดตาแหน่งตั้งแต่เริ่มต้น โดยผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ยังไม่เข้าใจชัดเจนนัก หรืออีกส่วนหนึ่งจากความเข้าใจว่า เมื่อเคยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นสาขาวิชาใดแล้ว
ก็ ต้ อ งคงยื น ใช้ ส าขาวิ ช านั้ น ต่ อ ไป เมื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการที่ สู งขึ้ น หาไม่ แ ล้ ว ก็ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นไป
ดาเนินการโดยวิธีพิเศษซึ่งจะยุ่งยากซับซ้อนกว่ามาก นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เป็นความเข้าใจผิดด้วยว่าต้องกาหนด
สาขาวิชาตามชื่อขององค์กร หรือภาควิช า หรือคณะ หรือสถาบัน ซึ่งเป็นการกาหนดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ห นึ่ง
ต่างหาก โดยไม่ได้สะท้อนแสดงสาขาวิชาที่เป็นพัฒนาการขององค์ความรู้ของศาสตร์ใด ๆ ประการสาคัญที่สุด คือ
วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางวิชาการที่ก้าวหน้าไปมากและเร็ว จนทาให้บางสาขาวิชาลดความสาคัญลงจนถึงขั้น
ขาดการพัฒนาความรู้ต่อไป หรือมีสาขาวิชาที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ หรือการพัฒนาทางวิชาการที่มีการผนวกรวม
ผสมผสานของศาสตร์ ม ากกว่ า หนึ่ ง สาขาวิ ช า ทั้ ง นี้ จะด้ ว ยเหตุ ใ ดก็ ต ามเป็ น ผลให้ ก ารก าหนดสาขาวิ ช าที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศเป็นแนวทางไว้เดิมนั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้ยึดเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
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การระบุ ส าขาวิ ช าที่ ชั ด เจนจะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในระบบการอุ ด มศึ ก ษาส าหรั บ
การสรรหาผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการในสาขาวิ ช าเดี ย ว กั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น เพื่ อ เชิ ญ
ให้ ท าหน้ า ที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของผู้ ข อก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
เป็ น รายบุ ค คล ซึ่ ง การสรรหาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ถู ก ต้ อ งย่ อ มเป็ น ผลให้ ก ารพิ จ ารณาประเมิ น ถู ก ต้ อ งแม่ น ตรง
ไม่คลาดเคลื่อนและปราศจากอคติ
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ต้ อ งทบทวนแนวทางการก าหนดสาขาวิ ช าเสี ย ใหม่
ให้ทันการณ์ปัจจุบันและรองรับอนาคต รวมทั้งสามารถเอื้อหนุน ให้การปฏิบัติตามเป็นไปโดยง่าย เพื่อที่จะได้ใช้
ประโยชน์จากการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้อย่างเต็มที่และให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
เกณฑ์การกาหนดสาขาวิชา (Discipline) ในตาแหน่งทางวิชาการ
การปรับปรุงเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการครั้งนี้อาศัยหลัก ๗ ประการ คือ
๑. ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสากล และที่นามาประยุกต์ใช้กัน
ในระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยอิงข้อเสนอและความเห็นของกลุ่มผู้รู้ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันเป็นหลัก และใช้ฐานการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่ผ่านมาเป็นตัวประกอบ
๒. ให้ น้ าหนั ก กับ การกาหนดกลุ่ ม สาขาวิช าที่ ส ะท้ อนวิช าชีพ ขั้น สู ง โดยเฉพาะที่มี ก ารกากั บ
การประกอบวิชาชีพและที่ได้รับ การพิจารณากลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สะท้อนวิชาการที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศไทยเป็นสาคัญ
๓. จัดสาขาวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลายกระจัดกระจายในปัจจุบันเข้าหมวดหมู่เป็น กลุ่มสาขาวิชา
เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นที่อ้างอิงได้ง่ายขึ้น
๔. จัดสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในฐานการวิจัยและการเรียนการสอนในระบบอุดมศึกษา
๕. เพิ่มการจัดอนุสาขาวิชา (Sub-Discipline) ในแต่ละสาขาวิชาเท่าที่จะปรากฏอยู่และเท่าที่ทาได้
เพื่อให้การกาหนดสาขาวิชาถูกนาไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอนุสาขาวิชาจะไม่ถือว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
๖. ภายใต้ ห ลั ก การว่ า พั ฒ นาการขององค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการมี ค วามก้ า วหน้ า มากและเร็ ว
จาเป็นต้องมีการทบทวนสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา ดังกล่าวนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้น่าจะต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ทุก ๆ ๓-๕ ปี และการทบทวนนี้จะนาไปสู่การปรับเกณฑ์การกาหนดสาขาวิชาในตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งการยุบเลิก
การเพิ่มเติม การควบรวม ทั้งในระดับสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา
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๗. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้กว้างขวาง สมควรกาหนดให้
๗.๑ การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ เกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับ ต้องระบุสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามที่กาหนดนี้
๗.๒ ในกรณีที่ประสงค์จะกาหนดสาขาวิชาแตกต่างไปจากที่กาหนดนี้ ให้เสนอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบก่อน (เพราะจะสืบเนื่องไปถึงการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ให้ตรง/สอดคล้องกับสาขาวิชาและตาแหน่งทางวิชาการที่ขอกาหนดนั้นด้วย)
๗.๓ กรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
โดยไม่ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญ
ของผู้นั้นอย่างแท้จริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณากาหนดสาขาวิชาใหม่ได้ครั้งเดียวเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในวั น ที่ ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ทั้ ง นี้ การก าหนดสาขาวิ ช าใหม่ นี้ จ ะต้ อ งไม่ ถื อ เป็ น การข้ า มสาขาวิ ช า
อันเป็นเหตุให้ต้องกาหนดตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
หมายเหตุประกอบเกณฑ์การกาหนดสาขาวิชา
๑. พั ฒ นาการทางวิ ช าการ แสดงว่ า สาขาวิ ช า/อนุ ส าขาวิ ช า (และอาจรวมทั้ ง แขนงวิ ช า)
อาจมีหลากหลายแหล่ง เช่น จากการวิจัยทางวิชาการ หรือจากพัฒ นาการในวิชาชีพขั้นสูง จากกลุ่มสาขาวิชา
ทางสังคมศาสตร์ หรือจากกลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์ หรือจากการผนวก/ควบรวมสาขาวิชา หรืออนุสาขาวิชา
ต่าง ๆ ทาให้มีความเป็นไปได้ว่ามีอนุสาขาวิชาชื่อเดียวกันในสาขาวิชาต่าง ๆ มากกว่า ๑ สาขาวิชา หรือสาขาวิชานั้น
อาจถู ก จั ด เป็ น อนุ ส าขาวิ ช าภายใต้ อี ก สาขาวิ ช าหนึ่ ง ซึ่ ง เมื่ อ วิ เคราะห์ โ ดยลึ ก แล้ ว อาจพบว่ า มี ก ารเน้ น หนั ก
ในบางประเด็นที่แตกต่างกัน เพียงแต่ในปัจจุบันยังคงใช้ชื่อเดียวกันอยู่
๒. พัฒนาการของสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา เมื่อเติบโตและขยายองค์ความรู้ในสานักความคิดต่าง ๆ
อาจปรากฏคาเรียกภาษาไทยที่หลากหลาย จึงได้วงเล็บชื่อเป็นภาษาอังกฤษกากับไว้ด้วยก็จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
๓. สาขาวิชาใหม่ ๆ รวมทั้งสหสาขาวิชา (Multi-discipline) จึงแยกไว้ในกลุ่มสาขาวิชาอื่น ๆ ก่อน
๔. ได้จัดระบบเลขรหัสกากับไว้ เพื่อใช้ในการอ้างอิงในระบบดิจิทัลในอนาคต เมื่อมีการพัฒนา
ระบบนั้นขึ้น

บัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา (Discipline) และอนุสาขาวิชา (Sub-Discipline)
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รายชื่อกลุ่มสาขาวิชา
รหัส

กลุ่มสาขาวิชา

01
11
15
18
21
25
31
33
35
37
39

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

41
51
53
55
61
63
65
67
68

:
:
:
:
:
:
:
:
:

71 - 80
81
85
91

:
:
:
:

กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
กลุ่มเทคโนโลยี (Technology)
กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medicine and Medical Sciences)
กลุ่มการแพทย์อื่น (Other Medical Sciences)
กลุ่มทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)
กลุ่มเภสัชศาสตร์ (Pharmacy)
กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)
กลุ่มพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)
กลุ่มสหเวชศาสตร์ (Allied Health)
เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology)
กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine)
กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture)
กลุ่มวนศาสตร์ (Forestry)
กลุ่มประมง (Fishery)
กลุ่มสังคมศาสตร์ (Social Sciences)
กลุ่มบรรณารักษศาสตร์ (Library Sciences)
กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education)
กลุ่มนิติศาสตร์ (Law)
กลุม่ การบัญชีและบริหารธุรกิจ (Accounting and
Business Administration)
กลุ่มมนุษยศาสตร์ (Humanities)
กลุ่มวิจิตรศิลป์ (Fine Arts)
กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)
กลุ่มอื่นๆ (Other Disciplines)

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
รหัส
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สาขาวิชา

0101 - คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)
0102 - ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ และพื้นฐาน
(Mathematical logic and foundation)
0103 – ศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics)
0104 - คณิตศาสตร์
010401 - พีชคณิต (Algebra)
- ทฤษฎีจำนวน (Number Theory)
- พีชคณิตสลับที่ (Commutative Algebra)
- พีชคณิตเรขำคณิต (Algebraic Geometry)
- พีชคณิตเชิงเส้น และเชิงเส้นหลำยชั้น (Linear and Multilinear Algebra;
Matrix Theory)
- ทฤษฎีกลุ่ม และลักษณะทั่วไป (Group Theory and Generalizations)
010402 - ฟังก์ชันจริง (Real Functions)
010403 - ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน (Functions of a Complex Variable)
010404 - สมกำรเชิงอนุพันธุ์สำมัญ (Ordinary differential Equations)
010405 - สมกำรเชิงอนุพันธุ์ย่อย (Partial Differential Equations)
010406 - ระบบเชิงพลวัต (Dynamical Systems and Ergodic Theory)
010407 - สมกำรเชิงผลต่ำง และเชิงฟังก์ชัน (Difference and Functional Equations)
010408 - กำรประมำณ และ กำรขยำย (Approximations and Expansions)
- จุดตรึง (Fixed Points)
010409 - สมกำรเชิงปริพันธุ์ (Integral Equations)
010410 - กำรวิเครำะห์เชิงฟังก์ชัน (Functional Analysis)
- ทฤษฎีตัวดำเนินกำร (Operator Theory)
010411 - แคลคูลัสกำรแปรผันและกำรควบคุมเหมำะที่สุด (Calculus of Variations
and Optimal Control) หรือ กำรหำค่ำเหมำะที่สุด (Optimization)
010412 - เรขำคณิต (Geometry)
010413 - แมนิโฟลด์ควำมน่ำจะเป็น และระบบเชิงสุ่ม (Probability Theory and
Stochastic Processes)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

0105 - โทโพโลยี (Topology)
0106 - การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis)
0107 - วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
010701 - ทฤษฎีกรำฟ (Graph Theory)
0108 - การวิจัยดําเนินการ (Operations Research) หรือ กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์
(Mathematical Programming)
0109 - ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
0110 - ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) หรือ การควบคุม (Control)
0111 - คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Studies)
0112 - คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
011201 - คณิตศำสตร์กำรเงิน (Financial Mathematics)
011202 - คณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Mathematics)
011203 - กำรจำลองแบบเชิงคณิตศำสตร์ (Mathematical Modelling)
011204 - กำรจำลองสถำนกำรณ์ (Simulation Modelling)
0113 - สถิติศาสตร์ (Statistics)
011301 - คณิตศำสตร์สถิติ (Mathematical Statistics หรือ
Statistical Mathematics)
0131 - เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)
013101 - เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ (Natural Products Chemistry)
013102 - เคมีสังเครำะห์ (Synthetic Chemistry)
013103 - เคมีกำรแพทย์ (Medicinal Chemistry)
013104 - เคมีนำโน (Nano Chemistry)
013105 - เคมีซุปรำโมเลคิวลำร์ (Supramolecular Chemistry)
0132 - เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)
0133 - เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)
0134 - เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry)
0135 - เคมีโลหอินทรีย์ (Organometallic Chemistry)
0136 - เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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รหัส

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ต่อ)
สาขาวิชา

0137 - เคมีทฤษฎี (Theoretical Chemistry)
013701 - เคมีคอมพิวเตอร์ (Computational Chemistry)
013702 - เคมีควอนตัม (Quantum Chemistry)
013703 - เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear Chemistry)
0138 - ชีวเคมี (Biochemistry)
013801 - เคมีชีววิทยำ (Chemical Biology)
0141 - ชีววิทยา (Biology)
0142 - พฤกษศาสตร์ (Botany)
0143 - สัตววิทยา (Zoology)
0144 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
0145 - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
014501 - วิทยำเชื้อรำ (Mycology)
014502 - เทคโนโลยีกำรหมัก (Fermentation Technology)
0151 - ฟิสิกส์ (Physics)
0152 - ฟิสิกส์เชิงเคมี (Chemical Physics)
0153 - ชีวฟิสิกส์ (Biophysics)
0154 - ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (Astrophysics and Space Science)
0155 - ทัศนศาสตร์ (Optics)
0156 - ธรณีฟิสิกส์ (Geophysics)
0157 - ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (Theoretical Physics)
015701 - ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics)
015702 - ฟิสิกส์พลำสมำ (Plasma Physics)
015703 - ฟิสิกส์ของอนุภำค (Particle Physics)
015704 - ฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum Physics)
0158 - ฟิสิกส์เสียง (Sound Physics)
0161 - วัสดุศาสตร์ (Material Science)
0162 - โลหะวิทยา (Metallurgy)
0163 - วิทยาการเซรามิกส์ (Ceramics Science)
0164 - คอมโพสิต (Composites Science)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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รหัส

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ต่อ)
สาขาวิชา

0165 - วิทยาการพอลิเมอร์ (Polymer Science)
0166 - วิทยาการสิ่งทอ (Textile Science)
0171 - วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science)
0172 - ธรณีวิทยา (Geology)
017201 - ปฐพีวิทยำ (Pedology)
0173 - สมุทรศาสตร์ (Oceanography)
0174 - อุทกศาสตร์ (Hydrography)
0175 - อุตุนิยมวิทยา (Meteorology)
0176 - ดาราศาสตร์ (Astronomy)
0181 - ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)
0182 - นิเวศวิทยา (Ecology)
0183 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

111

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
รหัส

112

สาขาวิชา

1101 - วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
110101 - เคมีวิศวกรรม หรือ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
110102 - เคมีเทคนิค (Chemical Technology)
110103 - เคมีอุตสำหกรรม (Industrial Chemistry)
110104 - วิศวกรรมกระบวนกำรเคมี (Chemical Process Engineering)
110105 - วิศวกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Engineering)
1102 - วิศวกรรมชีวภาพ (Biological Engineering)
110201 - วิศวกรรมเคมีและชีวภำพ (Chemical and Biological Engineering)
1103 - วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
110301 - วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering)
110302 - วิศวกรรมประสำท (Neural Engineering)
1104 - วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
110401 - ก่อสร้ำง (Construction)
110402 - วิศวกรรมโครงสร้ำง (Structural Engineering)
110403 - วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (Civil Engineering and
Construction Management)
110404 - วิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพื้นฐำน (Civil and Infrastructure Engineering)
1105 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
110501 - วิศวกรรมโยธำ - ชลประทำน (Civil Engineering - Irrigation)
110502 - วิศวกรรมทรัพยำกรน้ำ (Water Resources Engineering)
1106 - วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ (Georesources and Mining Engineering)
110601 - วิศวกรรมทรัพยำกรธรณี (Georesources Engineering)
110602 - วิศวกรรมเหมืองแร่ (Mining Engineering)
1107 - วิศวกรรมสารวจและขนส่ง (Survey and Transportation Engineering)
110701 - วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
110702 - วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
110703 - วิศวกรรมสำรวจและชนบท (Survey and Rural Engineering)
110704 - วิศวกรรมสำรวจและสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Survey Engineering and
Geographic Information)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

113

สาขาวิชา

1108 - วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering)
110801 - วิศวกรรมและกำรออกแบบกำรผลิต (Manufacturing Design and Engineering)
1109 - วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
110901 - วิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบ (Industrial and Systems Engineering)
110902 - วิศวกรรมอุตสำหกำรและโลจิสติกส์ (Industrial and Logistics Engineering)
1110 - วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
111001 - วิศวกรรมยำนยนต์ (Automotive Engineering)
111002 - วิศวกรรมเครื่องกลและกำรออกแบบ (Mechanical and Design Engineering)
111003 - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Engineering)
1111 - วิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือ วิศวกรรมอากาศยาน (Aerospace Engineering)
1112 - วิศวกรรมทางทะเล (Marine Engineering)
111201 - วิศวกรรมเรือ (Naval Architecture) หรือ วิศวกรรมต่อเรือ (Marine
Engineering) หรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Naval Engineering)
1113 - วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
111301 - วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร (Electrical Communication Engineering)
111302 - วิศวกรรมไฟฟ้ำกำลัง (Electrical Power Engineering)
1114 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering)
1115 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
111501 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
1116 - วิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร (Telecommunication and
Communication Engineering)
111601 - วิศวกรรมโทรคมนำคม (Telecommunication Engineering)
111602 - วิศวกรรมกำรสื่อสำร (Communication Engineering)
1117 - วิศวกรรมมาตรวิทยา (Metrology Engineering)
111701 - วิศวกรรมเครื่องมือวัด (Instrumentation Engineering)
111702 - วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (Automation Engineering)
111703 - วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering)
111704 - วิศวกรรมควบคุมและเครื่องมือวัด (Control and Instrumentation Engineering)
111705 - วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

114

สาขาวิชา

1118 - วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร (Agricultural and Agro-Industry Engineering)
111801 - วิศวกรรมเกษตร (Agricultural Engineering)
111802 - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Engineering)
111803 - วิศวกรรมหลังกำรเก็บเกี่ยวและแปรสภำพ (Post-Harvest and
Processing Engineering)
1119 - วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering)
111901 - วิศวกรรมเกษตรและอำหำร (Agricultural and Food Engineering)
1120 - วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering)
112001 - วิศวกรรมวัสดุและกระบวนกำรผลิต (Materials and Process Engineering)
112002 - วิศวกรรมขนถ่ำยวัสดุ (Materials Handling Engineering)
112003 - วิศวกรรมโลหกำร (Metallurgical Engineering)
112004 - วิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering)
112005 - วิศวกรรมเซรำมิก (Ceramic Engineering)
1121 - วิศวกรรมสิ่งทอ (Textile Engineering)
112101 - วิศวกรรมเส้นใย (Fiber Engineering)
1122 - วิศวกรรมชีวสารสนเทศ (Bio-informatics Engineering)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

15 : กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

1501 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
150101 - สถำปัตยกรรม (Architecture)
150102 - สถำปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
150103 - สถำปัตยกรรมภำยใน (Interior Architecture)
150104 - ภูมิสถำปัตยกรรม (Landscape Architecture)
150105 - สถำปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)
150106 - เคหกำร (Housing Development)
1502 - การออกแบบ (Design)
150201 - กำรออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
150202 - กำรออกแบบอุตสำหกรรม (Industrial Design)
1503 - การผังเมือง (Urban Planning)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี
รหัส

116

สาขาวิชา

1801 - เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ (Biotechnology and Bio-Informatics)
180101 - เทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology)
180102 - ชีวสำรสนเทศ (Bio-informatics)
1802 - สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (Built Environment and Technology)
180201 - สิ่งแวดล้อมสร้ำงสรรค์ (Built Environments)
180202 - เทคโนโลยีอำคำร (Building Technology)
1803 - เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
180301 - เทคโนโลยีอุณหภำพ (Thermal Technology)
180302 - กำรจัดกำรพลังงำน (Energy Management)
180303 - พลังงำนทดแทน (Renewable Energy)
1804 - เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)
180401 - เทคโนโลยีกำรจัดกำรมลพิษ (Waste Management Technology)
180402 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (Environmental and Disaster Management)
180403 - วิศวกรรมสุขำภิบำล (Sanitary Engineering)
180404 - เทคโนโลยีสะอำด (Clean Technology)
1805 - นิเวศวิทยา (Ecological science)
180501 - ระบบนิเวศ (Ecosystem)
1806 - เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
180601 - สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)
180602 - โทรคมนำคมและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Telecommunication and
Computer Network)
180603 - วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
180604 - กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Development) หรือ กำรพัฒนำระบบ
(System Development)
180605 - วิทยำกำรข้อมูล (Data Science)
180606 - ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)
180607 - ระบบสำรสนเทศ (Information System)
180608 - ควำมมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

18 : กลุ่มเทคโนโลยี (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

1807 - เทคโนโลยีการจัดการ (Management Technology)
180701 - โลจิสติกส์ (Logistics)
180702 - กำรจัดกำรและโลจิสติกส์ (Management and Logistics)
1808 - เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology)
180801 - โลหกำรและวัสดุ (Metallurgical and Materials)
180802 - เทคโนโลยีพลำสติก (Plastic Technology)
180803 - เทคโนโลยีเซรำมิกส์ (Ceramics Technology)
180804 - เหมืองแร่และธรณีวิทยำเหมืองแร่ (Mine and Mining Geology)
1809 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Science and Technology)
180901 - วิทยำกำรอำหำร (Food Science)
180902 - เทคโนโลยีอำหำร (Food Technology)
180903 - กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร (Food Product Development)
1810 - เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology)
1811 - นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology)
181101 - วิทยำศำสตร์นำโน (Nano-Science)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัส

สาขาวิชา

2101 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
210101 - วิทยำฮีสโต (Histology)
210102 - มหกำยวิภำคศำสตร์ (Gross Anatomy)
2102 - จุลชีววิทยา (Microbiology)
2103 - ชีววิทยาโมเลกุล หรือ อณูชีววิทยา (Molecular Biology)
2104 - ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience)
2105 - ปรสิตวิทยา (Parasitology)
2106 - พยาธิวิทยา (Pathology)
210601 - พยำธิวิทยำกำยวิภำค (Anatomical Pathology)
2107 - พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)
2108 - พิษวิทยา (Toxicology)
2109 - พันธุเวชศาสตร์ (Medical Genetics)
210901 - พันธุศำสตร์ หรือ พันธุกรรมศำสตร์ (Genetics)
2110 - ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
2111 - ระบาดวิทยา (Epidemiology)
2112 - วิทยาเอมบริโอ (Embryology)
2113 - เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
2114 - เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)
211401 - อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
211402 - สำธำรณสุขชุมชน (Community - Public Health)
2115 - เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก (Clinical Preventive Medicine)
2116 - ไวรัสวิทยา (Virology)
2117 - สรีรวิทยา (Physiology)
2118 - อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)
2131 - อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
2132 - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
2133 - อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Medicine)
2134 - อายุรศาสตร์โรคไต หรือ วักกะวิทยา (Nephrology)
2135 - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ต่อ)
รหัส

119

สาขาวิชา

2136 - ประสาทวิทยา (Neurology)
2137 - โลหิตวิทยา (Hematology)
2138 - โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (Endocrinology and Metabolism)
2139 - อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง หรือ มะเร็งวิทยา (Oncology)
2140 - ตจวิทยา (Dermatology)
2141 - โรคระบบการหายใจ (Pulmonology)
2142 - โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatology)
2143 - โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Allergy and Clinical Immunology)
2144 - เวชพันธุศาสตร์ (Medical Genetics)
2145 - เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatrics)
2151 - ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery)
215101 - ศัลยศำสตร์ศีรษะ คอ และเต้ำนม (Head, Neck and Breast Surgery)
215102 - ศัลยศำสตร์โรคตับและทำงเดินนำดี (Hepatobiliary Surgery)
215103 - ศัลยศำสตร์มะเร็งวิทยำ (Surgical Oncology)
2152 - กุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery)
2153 - ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)
2154 - ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic and Reconstructive Surgery)
2155 - ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ (Cardiovascular and Thoracic Surgery)
2156 - ศัลยศาสตร์ยูโร (Urology)
215601 - ศัลยศำสตร์ระบบทำงเดินปัสสำวะ
2157 - ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Surgery)
2158 - ศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Vascular Surgery)
2166 - ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) หรือ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics Surgery)
2167 - เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
2168 - เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
216801 - กำยภำพบำบัด (Physical Therapy)
216802 - ธำรำบำบัด (Hydrotherapy)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ต่อ)
รหัส

120

สาขาวิชา

2171 - สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
2172 - มะเร็งนรีเวชวิทยา (Gynecologic Oncology)
2173 - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
2174 - เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal and Fetal Medicine)
2176 - รังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology)
217601 - รังสีวิทยำวินิจฉัย
2177 - รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Therapeutic Radiology and Nuclear Medicine)
2181 - กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
2186 - จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
2187 - จักษุวิทยา (Ophthalmology)
2188 - นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)
2189 - วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
2190 - โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา (Ear Nose Throat and Laryngology)
219001 - โสต ศอ นำสิก
219002 - โสต นำสิก ลำริงซ์วิทยำ
2191 - โภชนศาสตร์ (Nutrition)
2195 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

25 : กลุ่มการแพทย์อื่น
รหัส

สาขาวิชา

2501 - แพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
2502 - แพทย์แผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Medicine)
2503 - แพทย์แผนจีน (Chinese Traditional Medicine)
2504 - แพทย์แผนตะวันออก (Eastern Traditional Medicine)
2511 - วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science)
251101 - สุขศึกษำ (Health Education)
251102 - พลศึกษำ (Physical Education)
251103 - นันทนำกำร (Recreation)
2512 – ชีวสารสนเทศ (Biological Informatics)
251201 - เวชสำรสนเทศ (Medical Informatics)
251202 - ชีวเวชสำรสนเทศ (Biomedical Informatics)
2513 - ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry)
2520 - แพทยศาสตรศึกษา (Medical Education)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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31 : กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

3101 - ชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology)
3102 - เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine)
3103 - ปริทันตวิทยา (Periodontology)
3104 - ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)
3105 - ทันตพยาธิวิทยา (Pathological Dentistry)
3106 - ทันตวัสดุศาสตร์ (Dentistry Material)
3107 - ทันตรังสีวิทยา (Radiological Dentistry)
3108 - ทันตกรรมเด็ก (Pediatric Dentistry)
3109 - ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Dentistry)
3110 - ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusive Dentistry)
3111 - ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthetic Dentistry)
3112 - ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
3113 - วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontic Dentistry / Endodontology)
3114 - ทันตกรรมชุมชน (Community Dentistry)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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33 : กลุ่มเภสัชศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

3301 - เภสัชวิทยา (Pharmacology)
3302 - เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (Pharmaceutical Sciences and Technology)
3303 - เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy)
3304 - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (Social and Administrative Pharmacy)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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35 : กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
รหัส

124

สาขาวิชา

3501 - สาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)
3502 - เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics)
350201 - ระบบสุขภำพและกำรบริหำรจัดกำร (Health System and Management)
3503 - โภชนศาสตร์ หรือ โภชนาการ (Nutrition)
350301 - โภชนำกำรชุมชน (Community Nutrition)
350302 - โภชนำกำรวัยเด็ก (Child Nutrition)
350303 - โภชนำกำรผู้สูงอำยุ (Old Age Nutrition)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์
รหัส
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สาขาวิชา

3701 - พยาบาลศาสตร์
370101 - กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น (Children and Adolescent Nursing)
370102 - กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ (Adult and Gerontological Nursing)
370103 - กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ (Mother-Newborn Nursing
and Midwifery)
370104 - กำรพยำบำลสุขภำพชุมชน (Community Health Nursing)
370105 - กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต (Psychiatric Nursing and Mental Health)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

39 : กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการเเพทย์
รหัส

สาขาวิชา

3901 - เทคนิคการเเพทย์ (Medical Technology)
3902 - รังสีเทคนิค (Radiation Technology)
3903 - กายภาพบาบัดและกายอุปกรณ์ (Physical Therapy and Orthotics)
3904 - เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Heart and Lung Technology)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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41 : กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

4101 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
4102 - สรีรวิทยา (Physiology)
4103 - ชีวเคมี (Biochemistry)
4104 - ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences)
4105 - เภสัชวิทยา (Pharmacology)
410501 - พิษวิทยำ (Toxicology)
4106 - พยาธิชีววิทยา (Pathobiology)
4107 - พยาธิวิทยา (Pathology)
410701 - พยำธิวิทยำคลินิก (Clinical Pathology)
410702 - มะเร็งวิทยำ (Oncology)
4108 - จุลชีววิทยา (Microbiology)
410801 - แบคทีเรียวิทยำ (Bacteriology)
410802 - ไวรัสวิทยำ (Virology)
410803 - กิณวิทยำ (Mycology)
4109 - ปรสิตวิทยา (Parasitology)
4110 - ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
4121 - เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Science)
4122 - อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Medicine)
412201 - อำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion Animal Medicine)
412202 - อำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นอำหำร (Food Animal Medicine)
412203 - อำยุรศำสตร์สัตว์ป่ำ สัตว์ต่ำงถิ่น และสัตว์สวนสัตว์
(Zoo, Exotics and Wildlife Medicine)
4123 - ศัลยศาสตร์ (Surgery)
412301 - วิสัญญีวิทยำ (Anesthesiology)
412302 - ภำพวินิจฉัย (Diagnostic Imaging)
4124 - วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology)
4125 - สัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health)
4126 - สัตวแพทยศาสตร์ศึกษา (Veterinary Medical Education)
4127 - สัตวบาล (Animal Husbandry)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

5101 - การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding)
5102 - พืชไร่ (Agronomy)
510201 - ระบบกำรปลูกพืช (Cropping Systems)
510202 - กำรผลิตพืชไร่ (Field Crop Production)
510203 - สรีรวิทยำกำรผลิตพืชไร่ (Crop Production Physiology)
510204 - พืชอำหำรสัตว์ (Forage Crops)
5103 - พืชศาสตร์ (Plant Science)
5104 - พืชสวน (Horticulture)
5105 - โรคพืชวิทยา (Plant Pathology)
5106 - กีฏวิทยา (Entomology)
510601 - พิษวิทยำของแมลง (Insect Toxicology)
510602 - อนุกรมวิธำนของแมลง (Insect Toxonomy)
510603 - โรควิทยำของแมลง (Insect Pathology)
510604 - กีฎวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Entomology)
5111 – การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
5112 - โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition)
5113 - สัตวบาล (Animal Husbandry)
5114 - สัตวศาสตร์ (Animal Science)
5121 – เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology)
5122 – เทคโนโลยีการผลิตพืช (Crop Production Technology)
5123 - เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Agricultural Biotechnology)
5124 - เกษตรกลวิธาน (Farm Machinery)
5125 - เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post Harvest Technology)
5131 - ส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

5141 - ธรณีวิทยา (Geology)
5142 - ปฐพีวิทยา (Pedology)
5143 - ปฐพีศาสตร์ (Soil Science)
514301 - ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility)
514302 - จุลินทรีย์ดิน (Soil Microbiology)
514303 - กำรสำรวจดิน (Soil Survey)
514304 - กำรอนุรักษ์ดิน (Soil Conservation)
514305 - ฟิสิกส์ของดิน (Soil Physics)
514306 - โภชนำกำรของพืช (Plant Nutrition)
514307 - กำรจัดกำรดิน (Soil Management)
514308 - เคมีของดิน (Soil Chemistry)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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53 : กลุ่มวนศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

5301 - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and
Environmental Management)
530101 - กำรจัดกำรป่ำไม้ (Forest Management)
530102 - กำรจัดกำรลุ่มนำ (Watershed Management)
5302 - การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
5303 - ชีววิทยาป่าไม้ (Forest Biology)
530301 - ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity)
530302 - นิเวศวิทยำป่ำไม้ (Forest Ecology)
5304 - พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
5305 - วนวัฒนวิทยา (Silviculture)
5306 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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55 : กลุ่มประมง
รหัส

สาขาวิชา

5501 - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (Aquaculture)
5502 - เทคโนโลยีการประมง (Fishery Technology)
5503 - ชีววิทยาประมง (Fishery Biology)
550301 - อนุกรมวิธำนสัตว์นำ (Fishery Taxonomy)
550302 - พันธุศำสตร์สัตว์นำ (Fishery Genetics)
5504 - เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้า (Fishery Biotechnology)
5505 - วาริชศาสตร์ (Aquatic Science)
5506 - อุตสาหกรรมประมง (Aquatic Industry)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

6101 - รัฐศาสตร์ (Political Science)
610101 - กำรเมืองกำรปกครอง (Government)
610102 - ปรัชญำและทฤษฎีกำรเมือง (Political Philosophy and Theory)
610103 - กำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics)
610104 - กำรปกครองท้องถิ่น (Local Government)
610105 - กำรเมืองระหว่ำงประเทศ (International Politics)
610106 - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ (International Relations)
6102 - รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
610201 - กำรบริหำรรัฐกิจ (Public Administration)
610202 - กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management)
610203 - กำรบริหำรองค์กำร (Organization Management)
610204 - กำรคลังสำธำรณะ (Public Finance)
610205 - นโยบำยสำธำรณะ (Public Policies)
610206 - กำรบริหำรงำนท้องถิ่น (Local Government Administration)
610207 - กำรบริหำรเปรียบเทียบ (Comparative Administration)
610208 - บริหำรรัฐกิจและบริหำรธุรกิจ (Public and Business Administration)
6103 - เศรษฐศาสตร์ (Economics)
610301 - เศรษฐศำสตร์ทฤษฎี (Economic Theory)
610302 - เศรษฐศำสตร์ปริมำณวิเครำะห์ (Quantitative Economics)
610303 - เศรษฐมิติ (Econometrics)
610304 - เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ (International Economics)
610305 - กำรเงินระหว่ำงประเทศ (International Finance)
610306 - กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (International Trade)
610307 - กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ (Economic Integration)
610308 - เศรษฐศำสตร์กำรคลัง (Financial Economics)
610309 - กำรคลังสำธำรณะ (Public Finance)
610310 - เศรษฐศำสตร์สำธำรณะ (Public Economics)
610311 - เศรษฐศำสตร์กำรเงิน (Monetary Economics)
610312 - เศรษฐศำสตร์แรงงำน (Labor Economics)
610313 - เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Economics)
610314 - เศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ (Economics of Education)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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61 : กลุ่มสังคมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

133

สาขาวิชา

610315 - เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข (Economics of Public Health หรือ Health Economics)
610316 - เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ (Economics of
Environment and Natural Resources)
610317 - เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environment Economics)
610318 - เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติ (Natural Resources Economics)
610319 - เศรษฐศำสตร์ที่ดิน (Land Economics)
610320 - เศรษฐศำสตร์เกษตร (Agricultural Economics)
6104 - จิตวิทยา (Psychology)
610401 - จิตวิทยำกำรทดลอง (Experimental Psychology)
610402 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology)
610403 - จิตวิทยำองค์กำร (Organizational Psychology)
610404 - จิตวิทยำอุตสำหกรรม (Industrial Psychology)
610405 - จิตวิทยำกำรเรียนรู้ (Learning Psychology)
610406 - จิตวิทยำกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ (Research Methodology Psychology)
610407 - จิตวิทยำชุมชน (Community Psychology)
610408 - จิตวิทยำเด็กพิเศษ (Psychology for Exceptional Children)
610409 - จิตวิทยำผู้สูงอำยุ (Aging Psychology)
610410 - จิตวิทยำพัฒนำกำร (Cognitive Development)
610411 - จิตวิทยำสังคม (Social Psychology)
6105 - นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)
610501 - กำรสื่อสำรมวลชน (Mass Communication)
610502 - กำรสื่อสำร (Communication)
610503 - วำรสำรศำสตร์ (Journalism)
610504 - กำรประชำสัมพันธ์ (Public Relations)
610505 - ภำพยนตร์และภำพถ่ำย (Motion Picture and Photograph)
610506 - วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Radio and Television)
610507 - วำทวิทยำ (Speech Communication)
610508 - วิธีวิทยำกำรวิจัยกำรสื่อสำร (Research Methodology in Communication)
610509 - สื่อสำรกำรแสดง (Acting Communication)
610510 - กำรโฆษณำ (Advertising)
610511 - นิเทศศำสตร์พัฒนำกำร (Communication Development)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

134

สาขาวิชา

6106 - พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science)
610601 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology)
610602 - ระบำดวิทยำสังคม (Social Epidemiology)
610603 - กำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (Behavioral Science Research)
6107 - ประชากรศาสตร์ (Demography)
610701 - วิธีวิจัยกำรวิจัยทำงประชำกรศำสตร์ (Research Methodology in
Demography / Population Studies)
610702 - ประชำกรกับกำรพัฒนำ (Population and Development)
610703 - เศรษฐศำสตร์ประชำกร (Economic Demography)
610704 - ประชำกรและสุขภำพ (Population and Health)
610705 - กำรวิจัยประชำกรและสังคม (Population and Social Research)
610706 - กำรย้ำยถิ่น (Migration)
610707 - กำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ (Reproductive Health)
610708 - ผู้สูงอำยุ (Elderly)
610709 - กำรสมรส (Nuptiality)
610710 - กำรเจ็บป่วยและตำย (Morbidity and Mortality)
610711 - สตรีและเด็ก (Female and Children)
6108 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Welfare)
610801 - สังคมสงเครำะห์ (Social Welfare)
610802 - สังคมสงเครำะห์ศำสตร์คลินิก (Clinical Social Welfare)
610803 - สวัสดิกำรสังคม (Social Services)
610804 - สวัสดิกำรชุมชน (Community Services)
610805 - กำรบริหำรและนโยบำยสวัสดิกำรสังคม (Social Welfare Administration
and Policy)
610806 - ทฤษฎีกำรสังคมสงเครำะห์ (Social Welfare Theory)
610807 - สังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์ (Medical Social Welfare)
610808 - สังคมสงเครำะห์ทำงกำรศึกษำ (Educational Social Welfare)
610809 - แรงงำนและกำรพัฒนำนโยบำยสังคม (Labor and Social Policy Development)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

135
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6109 - มานุษยวิทยา (Anthropology)
610901 - มำนุษยวิทยำวัฒนธรรม (Cultural Anthropology)
610902 - มำนุษยวิทยำกำยภำพ (Physical Anthropology)
610903 - มำนุษยวิทยำประยุกต์ (Applied Anthropology)
6110 - สังคมวิทยา (Sociology)
611001 - มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
611002 - สังคมกับพุทธศำสนำ (Society and Buddhism)
611003 - กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมวัฒนธรรม (Social and Cultural Changes)
611004 - ทฤษฎีสังคมวิทยำ (Theory of Sociology)
611005 - กำรพัฒนำสังคม (Social Development)
611006 - กำรพัฒนำชุมชน (Community Development)
611007 - กำรพัฒนำชนบท (Rural Development)
611008 - เพศสภำพศึกษำ หรือ เพศสถำนะศึกษำ (Gender Studies)
611009 - สตรีศึกษำ (Women’s Studies)
611010 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงสังคม (Social Research Methodology)
6111 - ภูมิศาสตร์ (Geography)
611101 - ภูมิศำสตร์เกษตร (Agricultural Geography)
611102 - ภูมิศำสตร์เมือง (Urban Geography)
611103 - ภูมิศำสตร์กำรเมือง (Political Geography)
611104 - ภูมิศำสตร์กำยภำพ (Physical Geography)
611105 - ภูมิศำสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography)
611106 - ภูมิศำสตร์มนุษย์ (Human Geography)
611107 - สถิติทำงภูมิศำสตร์ (Statistics for Geography)
611108 - เทคโนโลยีทำงภูมิศำสตร์ (Technical Geography /Technique in Geography)
611109 - กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงภูมิศำสตร์ (Quantitative Analysis Geography)
611110 - ภูมิอำกำศวิทยำ (Climatology)
611111 - สำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

6112 - วิทยาการประกันภัย (Actuarial Science)
611201 - คณิตศำสตร์ประกันภัย (Mathematics of Insurance)
611202 - กำรจัดกำรกำรเสี่ยงภัยและกำรประกันภัย (Risk Management
and Insurance)
611203 - เศรษฐศำสตร์ประกันภัย (Economics of Insurance)
6113 - สถิติศาสตร์ (Statistics)
611301 - สถิติ (Statistics)
611302 - สถิติประยุกต์ (Applied Statistics)
611303 - ชีวสถิติ (Biostatistics)
611304 - คณิตศำสตร์สถิติ (Mathematical Statistics)
611305 - กำรวิเครำะห์สถิติ (Statistical Analysis)
611306 - วิทยำกำรข้อมูล (Data Science)
611307 - วิทยำกำรประกันภัย (Actuarial Science)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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63 : กลุ่มบรรณารักษศาสตร์
รหัส
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6301 - บรรณารักษศาสตร์ (Library Science) หรือ สารสนเทศศึกษา (Information Studies)
หรือ สารสนเทศศาสตร์ (Information Science)
630101 - กำรจัดกำรทรัพยำกรห้องสมุดและบริกำร (Library Collection and Service
Management)
630102 - พฤติกรรมสำรสนเทศของมนุษย์ (Human Information Behavior)
630103 - กำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และควำมรู้ (Data, Information and
Knowledge Management)
630104 - กำรจัดกำรเอกสำรและจดหมำยเหตุ (Records and Archives Management)
630105 - กำรจัดกำรองค์กรสำรสนเทศ (Management of Information Organizations)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

65 : กลุ่มศึกษาศาสตร์
รหัส

138
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6501 - ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์ (Education)
650101 - การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา (Education Measurement
and Evaluation)
650102 - การวิจัยทางการศึกษา (Education Research)
650103 - สถิติทางการศึกษา (Education Statistics)
650104 - การแนะแนว (Guidance)
650105 - การแนะแนวและให้คาปรึกษา (Guidance and Counseling)
650106 - จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)
650107 - หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
650108 - หลักสูตรศึกษา (Curriculum Studies)
650109 - การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
650110 - การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร (Research and Curriculum Development)
650121 - การสอนคณิตศาสตร์ (Teaching Mathematics)
650122 - การสอนวิทยาศาสตร์ (Teaching Science)
650123 - การสอนสังคม (Teaching Social Science)
650124 - การสอนภาษาต่างประเทศ (Teaching Foreign Language)
650125 - การสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English)
650126 - การสอนภาษาฝรั่งเศส (Teaching French)
650127 - การสอนภาษาไทย (Teaching Thai)
650141 - สังคมศึกษา (Social Studies)
650142 - วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education)
650143 - สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education)
650144 - คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Education)
650145 - คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)
650146 - เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)
650147 - ธุรกิจศึกษา (Business Education)
650148 - สุขศึกษา (Health Education)
650149 - พลศึกษา (Physical Education)
650150 - เศรษฐศาสตร์การศึกษา (Economics of Education)
650151 - ศิลปศึกษา (Art Education)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กากับสาขาวิชาของตาแหน่งทางวิชาการ
(2) เลขรหัส 6 หลัก กากับอนุสาขาวิชา ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บางอนุสาขาวิชาอาจมีแขนงวิชาย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีการกาหนดเลขรหัสให้

65 : กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
รหัส
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650152 - ดนตรีศึกษา (Music Education)
650153 - นาฏศิลป์ศึกษา (Dance Education)
650161 - การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
650162 - การประถมศึกษา (Primary Education)
650163 - การมัธยมศึกษา (Secondary Education)
650164 - การอุดมศึกษา (Higher Education)
650165 - การบริหารการศึกษา (Education Administration)
650166 - การนิเทศการศึกษา (Education Supervision)
650171 - ครุศาสตร์เกษตร (Agricultural Education)
650172 - ครุศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Education)
650173 - ครุศาสตร์เครื่องกล (Mechanical Education)
650174 - ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Education)
650175 - ครุศาสตร์เทคโนโลยี (Technology Education)
650176 - อุตสาหกรรมศึกษา (Industrial Studies)
650177 - การฝึกหัดครู (Teacher Training)
650178 - คุรุศึกษา (Teacher Education)
650179 - การอาชีวศึกษา (Vocational Education)
650180 - การอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education)
650181 - การศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education)
650182 - การศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษานอกโรงเรียน (Non-Formal Education)
650183 - การศึกษาทางไกล (Distance Education)
650184 - การศึกษาพิเศษ (Special Education)1
650185 - พัฒนศึกษา (Development Education)
650186 - สารัตถศึกษาหรือพื้นฐานการศึกษา (Education Foundation)
650187 - การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Education)
650188 - การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กากับสาขาวิชาของตาแหน่งทางวิชาการ
(2) เลขรหัส 6 หลัก กากับอนุสาขาวิชา ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บางอนุสาขาวิชาอาจมีแขนงวิชาย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีการกาหนดเลขรหัสให้
1

หมายถึง ชื่ออนุสาขาวิชาซึ่งครอบคลุม Gifted child, Autistic,
และการศึกษาเด็กพิการ (Disabilities Education) และการศึกษาแบบเรียนรวม
(Inclusive Education)

67 : กลุ่มนิติศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

6701 - กฎหมายเอกชน (Private Law)
6702 - กฎหมายมหาชน (Public Law)
6703 - กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
6704 - กฎหมายสังคม (Social Law)
6705 - กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law)
6706 - กฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative Law)
6707 - นิติปรัชญา (Philosophy of Law)
6708 - กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
6709 - กฎหมายอาญา (Criminal Law)
670901 - กฎหมำยอำญำและกระบวนกำรยุติธรรม (Criminal Law and
Justice Administration)
670902 - กฎหมำยอำญำและอำชญำวิทยำ (Criminal Law and Criminology)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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68 : กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ
รหัส
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6801 - การบัญชี (Accounting)
680101 - บัญชีกำรเงิน (Financial Accounting)
680102 - บัญชีบริหำร (Managerial Accounting)
680103 - บัญชีต้นทุน (Cost Accounting)
680104 - ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี (Accounting Information System)
680105 - กำรสอบบัญชี (Auditing)
680106 - กำรภำษีอำกร (Taxation)
6802 - บริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือ พาณิชยศาสตร์ (Commerce)
680201 - กำรจัดกำร (Management)
680202 - กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management)
680203 - กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
680204 - กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ หรือ ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
(Management Information System)
680205 - กำรจัดกำรกำรดำเนินงำน (Operations Management)
680206 - กำรจัดกำรผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Management)
680207 - กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (International Business Management)
680208 - กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics
Management)
680209 - ภำวะผู้นำและพฤติกรรมองค์กร (Leadership and Organizational Behaviors)
680210- กำรวิเครำะห์ธุรกิจเชิงปริมำณ (Quantitative Business Analysis)
680211 - กำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Management of Technology
and Innovation)
680212 - กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและบริกำร (Hospitality and Tourism Management)
680213 - กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
680214 - กำรตลำด (Marketing)
680215 - กำรเงิน (Finance)
680216 - กำรบริหำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ หรือ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
(International Transportation Management)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

68 : กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา
680217 - กำรวิจัยธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Business Research and
Quantitative Analysis)
680218 - กำรเงินและตลำดหลักทรัพย์ (Finance and Security Market)
680219 - กำรจัดกำรกำรผลิต (Production Management)
680220 - กำรจัดกำรอุตสำหกรรม (Industrial Management)
680221 - ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ (Property Business)
680222 - ธุรกิจกำรเกษตร (Agribusiness)
680223 - บริหำรธุรกิจและบริหำรรัฐกิจ (Business and Public Administration)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
รหัส

143

สาขาวิชา

7101 - ภาษาไทย (Thai Language)
710101 - กำรศึกษำภำษำไทยตำมแนวภำษำศำสตร์ (Linguistic Study of Thai)
- ภำษำไทยปัจจุบัน (Modern Thai)
710102 - ภำษำถิ่นไทย (Thai Dialects)
710103 - ภำษำกับสังคม /วัฒนธรรมไทย (Thai Language and Society /Culture)
710104 - ภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Thai as a Foreign Language)
710105 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore)
710106 - กำรอ่ำนจำรึก (Thai Epigraphy)
- ภำษำไทยสมัยเก่ำ (Old Thai)
7102 - ภาษาเขมร (Cambodian Language)
710201 - ภำษำเขมรในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Cambodian Language)
710202 - กำรแปลและล่ำม (Cambodian : Translation and Interpretation)
710203 - คติชนวิทยำ (Cambodian Folklore)
710204 - จำรึกภำษำเขมร (Cambodian Inscription)
710205 - วรรณคดีเขมร (Cambodian Literature)
710206 - ภำษำกับสังคม/วัฒนธรรมเขมร (Cambodian Language and Society /Culture)
7103 - ภาษาลาว (Lao Language)
710301 - ภำษำลำวในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Lao Language)
710302 - กำรแปลและล่ำม (Lao : Translation and Interpretation)
710303 - วรรณคดีลำว (Lao Literature)
710304 - คติชนวิทยำ (Lao Folklore)
710305 - ภำษำกับสังคม/วัฒนธรรมลำว (Lao Language and Society /Culture)
7104 - ภาษาอังกฤษ (English Language)
710401 - ภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (English Language)
710402 - กำรแปลและล่ำม (English : Translation and Interpretation)
710403 - อังกฤษศึกษำ (English Studies)
7105 - ภาษาฝรั่งเศส (French Language)
710501 - ภำษำฝรั่งเศสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (French Language)
710502 - กำรแปลและล่ำม (French : Translation and Interpretation)
710503 - ฝรั่งเศสศึกษำ (French Studies)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

7106 - ภาษาเยอรมัน (German Language)
710601 - ภำษำเยอรมันในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (German Language)
710602 - กำรแปลและล่ำม (German : Translation and Interpretation)
710603 - เยอรมันศึกษำ (German Studies)
710604 - วรรณคดีเยอรมัน (German Literature)
7107 - ภาษาสเปน (Spanish Language)
710701 - ภำษำสเปนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Spanish Language)
710702 - กำรแปลและล่ำม (Spanish : Translation and Interpretation)
710703 - วรรณคดีสเปน (Spanish Literature)
710704 - สเปนและละตินอเมริกันศึกษำ (Spanish and Latin Studies)
7108 - ภาษาอิตาเลียน (Italian Language)
710801 - ภำษำอิตำเลียนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Italian Language)
710802 - กำรแปลและล่ำม (Italian : Translation and Interpretation)
710803 - อิตำเลียนศึกษำ (Italian Studies)
710804 - วรรณคดีอิตำเลียน (Italian Literature)
7109 - ภาษารัสเซีย (Russian Language)
710901 - ภำษำรัสเซียในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Russian Language)
710902 - กำรแปลและล่ำม (Russian : Translation and Interpretation)
710903 - รัสเซียศึกษำ (Russian Studies)
710904 - วรรณคดีรัสเซีย (Russian Literature)
7110 - ภาษาโปรตุเกส (Portuguese Language)
711001 - ภำษำโปรตุเกสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Portuguese Language)
711002 - กำรแปลและล่ำม (Portuguese : Translation and Interpretation)
711003 - โปรตุเกสศึกษำ (Portuguese Studies)
711004 - วรรณคดีโปรตุเกส (Portuguese Literature)
7111 - ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language)
711101 - ภำษำญี่ปุ่นในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Japanese Language)
711102 - กำรแปลและล่ำม (Japanese : Translation and Interpretation)
711103 - ญี่ปุ่นศึกษำ (Japanese Studies)
- คติชนวิทยำ (Japanese Folklore)
711104 - วรรณคดีญี่ปุ่น (Japanese Literature)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

7112 - ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language)
711201 - ภำษำบำลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language)
711202 - วรรณคดีบำลี-สันสกฤต (Pali and Sanskrit Literature)
711203 - พุทธศำสน์ศึกษำ (Buddhist Studies)
7113 - ภาษาเวียดนาม (Vietnamese Language)
711301 - เวียดนำมในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Vietnamese Language)
711302 - กำรแปลและล่ำม (Vietnamese : Translation and Interpretation)
711303 - เวียดนำมศึกษำ (Vietnamese Studies)
7114 - ภาษาเกาหลี (Korean Language)
711401 - ภำษำเกำหลีในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Korean Language)
711402 - กำรแปลและล่ำม (Korean : Translation and Interpretation)
711403 - เกำหลีศึกษำ (Korean Studies)
- คติชนวิทยำ (Korean Folklore)
- วรรณคดีเกำหลี (Korean Literature)
- ภำษำกับสังคม/วัฒนธรรมเกำหลี (Korean Language and
Society /Culture)
7115 - ภาษาจีน (Chinese Language)
711501 - ภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Chinese Language)
711502 - กำรแปลและล่ำม (Chinese : Translation and Interpretation)
711503 - จีนศึกษำ (Chinese Studies)
- คติชนวิทยำ (Chinese Folklore)
711504 - วรรณคดีจีน (Chinese Literature)
7116 - ภาษาอาหรับ (Arabic Language)
711601 - ภำษำอำหรับในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Arabic Language)
711602 - กำรแปลและล่ำม (Arabic : Translation and Interpretation)
711603 - อำหรับศึกษำ (Arabic Studies)
- คติชนวิทยำ (Arabic Folklore)
- วรรณคดีอำหรับ (Arabic Literature)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

146

สาขาวิชา

7117 - ภาษามาเลย์ (Malay Language)
711701 - ภำษำมำเลย์ในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Malay Language)
711702 - กำรแปลและล่ำม (Malay : Translation and Interpretation)
711703 - มำเลย์ศึกษำ (Malay Studies)
- คติชนวิทยำ (Malay Folklore)
- วรรณคดีมำเลย์ (Malay Literature)
7201 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)
720101 - วรรณคดีตะวันตก (Western World Literature)
720102 - เพศสภำพศึกษำ หรือ เพศสถำนะศึกษำ (Gender Studies)
720103 - วรรณคดีตะวันออก (Eastern World Literature)
720104 - สตรีศึกษำ (Women’s Studies)
720105 - วรรณคดีวิจำรณ์ (Literary Critique) หรือ วรรณคดีศึกษำ (Literary Studies)
7202 - วรรณคดีอังกฤษ (English Literature)
720201 - วรรณคดีอังกฤษ (Old and Contemporary English Literature)
720202 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)
720203 - วรรณคดีอเมริกัน (American Literature)
7203 - วรรณคดีฝรั่งเศส (French Literature)
720301 - วรรณคดีฝรั่งเศส (Old and Contemporary French Literature)
720302 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)
7204 - วรรณคดีไทย (Thai Literature)
720401 - วรรณคดีร่วมสมัย (Contemporary Thai Literature)
- วรรณคดีท้องถิ่น (Thai Local Literature)
- วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Literature and Society /Culture)
- วรรณคดีและภำษำ (Literature and Language)
720402 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore)
720403 - วรรณคดีสมัยเก่ำ (Old Thai Literature)
- วรรณคดีท้องถิ่น (Thai Local Literature)
- วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Literature and Society /Culture)
- วรรณคดีและภำษำ (Literature and Language)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

7301 - ไทยศึกษา (Thai - Studies)
730101 - ชำติพันธุ์ศึกษำ (Ethnic Studies)
730102 - อำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies)
730103 - ชุมชนศึกษำ (Communities Studies)
730104 - วัฒนธรรมศึกษำ (Culture Studies)
730105 - ศิลปวัฒนธรรมไทย (Thai Culture Studies)
730106 - มำนุษยวิทยำ (Anthropology)
730107 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore)
730108 - สตรีศกึ ษำ (Women’s Studies)
730109 - สยำมคดีศึกษำ (Siamese Studies)
7302 - ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies)
730201 - ชำติพันธุ์ศึกษำ (Ethnic Studies)
730202 - อำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies)
730203 - ชุมชนศึกษำ (Communities Studies)
7303 - จีนศึกษา (Chinese Studies)
730301 - ชำติพันธุ์ศึกษำ (Ethnic Studies)
730302 - อำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies)
730303 - ชุมชนศึกษำ (Communities Studies)
7401 - ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
740101 - สัทศำสตร์และสัทวิทยำ (Phonetics and Phonology)
740102 - วำกยสัมพันธ์และอรรถศำสตร์ (Syntax and Semantics)
740103 - วัจนปฏิบัติศำสตร์และปริจเฉทวิเครำะห์ (Pragmatics and Discourse)
740104 - ภำษำศำสตร์เชิงประวัติ (Historical Linguistics)
740105 - ภำษำศำสตร์สังคม (Sociolinguistics)
740106 - ภำษำศำสตร์จิตวิทยำและกำรรับภำษำ (Psycholinguistics and
Language Acquisition)
740107 - ภำษำศำสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics)
740108 - ภำษำศำสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics)
- กำรบันทึกและอนุรักษ์ภำษำ (Language Documentation
and Conservation)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
รหัส
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สาขาวิชา

7501 - ประวัติศาสตร์ (History)
750101 - ประวัติศำสตร์ไทย (Thai History)
750102 - ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Histories)
750103 - ประวัติศำสตร์จีน (Chinese History)
750104 - ประวัติศำสตร์ญี่ปุ่น (Japanese History)
750105 - ประวัติศำสตร์ตะวันออกกลำง (Middle East History)
750106 - ประวัติศำสตร์โลกมุสลิม (Islamic World History)
750107 - ประวัติศำสตร์ยุโรป (European History)
7601 - โบราณคดี (Archaeology)
7701 - ศิลปะการละคร (Dramatic Arts)
770101 - กำรเขียน กำรสร้ำงบท กำรแปลบทและกำรดัดแปลงบท (Playwriting)
770102 - วรรณกรรมและกำรวิจำรณ์ละคร (Drama Literature and Criticism)
770103 - ละครประยุกต์ ละครเยำวชน ละครในกำรศึกษำ (Contemporary Dramatic Arts)
7801 - ศาสนา และเทววิทยา (Religion and Theology)
780101 - พุทธศำสตร์ศึกษำ (Buddhist Studies)
780102 - อิสลำมศึกษำ (Islamic Studies)
780103 - เทววิทยำ (Theology)
780104 - ศำสนำศึกษำ (Religious Studies)
7901 - การแปลและการล่าม (Translation and Interpretation)
8001 - ปรัชญา (Philosophy)
800101 - ปรัชญำตะวันตก (Western Philosophy)
- จริยศำสตร์ (Ethics)
- อภิปรัชญำ (Metaphysics)
- ญำณวิทยำ (Epistemology)
- สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics)
800102 - ปรัชญำตะวันออก (Eastern Philosophy)
- พุทธปรัชญำ (Buddhist Philosophy)
- จริยศำสตร์ (Ethics)
- อภิปรัชญำ (Metaphysics)
- ญำณวิทยำ (Epistemology)
- สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์
รหัส

สาขาวิชา

8101 - ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
810101 - จิตรกรรม (Painting)
810102 - ประติมำกรรม (Sculpture)
810103 - ภำพพิมพ์ (Graphic Arts)
810104 - ศิลปะไทย (Thai Arts)
810105 - ศิลปะสื่อผสม (Multimedia Arts)
810106 - ศิลปกำรจัดวำง (Installation Arts)
810107 - ศิลปกับสิ่งแวดล้อม (Environment Arts)
810108 - ภูมิทัศนศิลป์ (Land Arts)
810109 - ดิจิทัลอำร์ต (Digital Arts)
810110 - คอมพิวเตอร์อำร์ต (Computer Arts)
810111 - ภำพยนตร์ (Cinema Arts)
810112 - ภำพถ่ำย (Photo Arts)
810113 - ศิลปะภำพถ่ำย (Photo Arts)
810114 - ศิลปะกำรถ่ำยภำพ (Photography Arts)
8102 - นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)
810201 - เรขศิลป์ (Graphic Design)
810202 - แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion & Textile)
810203 - มัณฑณศิลป์ (Decorative Arts)
810204 - หัตถศิลป์ (Craftsmanship Arts)
810205 - นิทรรศกำรศิลป์ (Art Exhibition)
8103 - โสตศิลป์ หรือ คีตศิลป์ หรือ ดุริยางคศิลป์ (Music)
810301 - คีตศิลป์ไทย (Thai Vocal Music)
810302 - ดนตรีไทย หรือ ดุริยำงคศิลป์ไทย (Thai Music)
810303 - ดนตรีสำกล หรือ ดุริยำงคศิลป์ตะวันตก (Western Music)
810304 - ดนตรีไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Music)
810305 - ดนตรีสื่อผสม (Multimedia Music)
810306 - ดนตรีพื้นบ้ำน (Folk Music)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

8104 - นาฏศิลป์ (Dance) หรือ ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
810401 - นำฏศิลป์สำกล หรือ นำฏศิลป์ตะวันตก (Western Dance)
810402 - นำฏศิลป์ตะวันออก (Eastern Dance)
810403 - นำฏศิลป์ไทย (Thai Dance)
810404 - นำฏศิลป์พื้นบ้ำน (Folk Dance)
810405 - ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย (Contemporary Performing Arts)
810406 - ศิลปะกำรแสดงข้ำมสื่อ (Transmedia Performing Arts)
810407 - ศิลปะกำรแสดงผสมสื่อ (Multimedia Performing Arts)
810408 - ศิลปะกำรละคร (Theatre Arts)
810409 - กำรออกแบบเพื่อกำรแสดง (Theatre Design)
810410 - กำรแสดงและกำกับกำรแสดง (Acting and Directing)
810411 - เพลงและดนตรีเพื่อกำรแสดง (Music and Sound for Theatre)
810412 - ละครประยุกต์ ละครเยำวชน ละครในกำรศึกษำ (Applied Theatre)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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85 : กลุ่มประยุกต์ศิลป์
รหัส

สาขาวิชา

8501 - ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)
8502 - ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Design)
850201 - ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
850202 - ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผำ (Ceramic Design)
850203. - ออกแบบเซรำมิกส์ (Ceramic Design)
850204 - ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
850205 - ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design)
8503 - ออกแบบพาณิชยศิลป์ (Commercial Design)
850301 - ออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
850302 - ออกแบบเลขศิลป์ (Graphic Design)
850303 - ออกแบบสื่อโฆษณำภำพยนตร์ (Cinema Media Design)
850304 - ออกแบบสื่อสำร (Communication Design)
8504 - ออกแบบตกแต่ง (Design)
850401 - ออกแบบตกแต่งภำยใน (Interior Design)
850402 - ออกแบบตกแต่งภำยนอก (Exterior Design)
850403 - ออกแบบตกแต่งสถำปัตยกรรมภำยใน (Interior Architecture Design)
850404 - ออกแบบจัดสวน (Garden Design)
8505 - ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History of Arts)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้
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91 : กลุ่มอื่นๆ
รหัส

152

สาขาวิชา

(ภูมิภาคศึกษา - Regional Studies)
9101 - เอเชียศึกษา (Asian Studies)
9102 - อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
9103 - ยุโรปศึกษา (European Studies)
9104 - อัฟริกาศึกษา (African Studies)
9105 - ลาตินอเมริกาศึกษา (Latin American Studies)
(พื้นที่ศึกษา - Area Studies)
9121 - จีนศึกษา (Chinese Studies)
9122 - เกาหลีศึกษา (Korean Studies)
9123 - ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies)
9124 - เขมรศึกษา (Khmer Studies)
9125 - อเมริกาศึกษา (American Studies)
(ชาติพันธุ์ศึกษา - Ethnic Group Studies)
9141 - มุสลิมศึกษา (Muslim Studies)
9142 - อาหรับศึกษา (Arabian Studies)
9151 - การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Hotel and Tourism)
915101 - กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management)
915102 - กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (Tourism Management)
915103 - กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและกำรขนส่ง (Transportation and Tourism
Destination Development)
915104 - กำรจัดกำรโรงแรม (Hotel Management)
9156 - คหกรรมศาสตร์ (Home Economics)
915601 - อำหำรและโภชนำกำร (Food and Nutrition)
915602 - กำรออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้ำ (Garment Design and Dressmaking)
9161 - การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration)
9162 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

