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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่พึงปฏบิัต ิ

1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่นรวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับรวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิม
ตามหลักวิชาการทั้งนี้ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

2. ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดง
หลักฐานของการค้นคว้า 

3. ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิ
มนุษยชน 

4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ปราศอาจอคติและ
เสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อ
ค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

5. ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
6. หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทําการวิจัยในคนหรือสัตว์ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐาน

แสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์หรือการใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัย 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  และเพ่ือพัฒนา
คุณภาพวิชาการ  นวัตกรรมของประเทศและเพื่อน าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของคณาจารย์มา
ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศ  ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทย
ก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าระดับนานาชาติและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศมากยิ่งขึ้น 

 การด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามประกาศ ก .พ.อ.               
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๑  

  
๑. กฎหมายที่ใช้ในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑  ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์      
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ประกาศใช้หลังจากนี้ 
 
๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

๒.๑  คณะอนุกรรมการรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 คณะอนุกรรมการรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรอง

การเผยแพร่ประเภทของผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง  การก าหนด
แนวทางการรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ. 2562 ซึ่งส่วนนี้ด าเนินการโดยคณะ           
ตั้งอนุกรรมการจากกรรมการประจ าคณะ  

๒.๒  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน    
  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน     
มีหน้าที่ประเมินผลการสอนและประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน         
ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ส่วนนี้ด าเนินการโดยคณะ  มีคณบดี/รองคณบดีเป็นประธาน
กรรมการโดยต าแหน่ง  
 
  

คู่มือการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 

 การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพสําหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการและเพื่อพัฒนาคุณภาพ
วิชาการนวัตกรรมของประเทศเพื่อนําความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของคณาจารย์มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศ  ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมากยิ่งขึ้น 

 การดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการดําเนินการตามประกาศ ก .พ .อ .               
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๑  

  
๑. กฎหมายที่ใช้ในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑  ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์      
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ประกาศใช้หลังจากนี้ 
 
๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

๒.๑  คณะอนุกรรมการรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 คณะอนุกรรมการรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรอง

การเผยแพร่ประเภทของผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง  การกําหนด
แนวทางการรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ซึ่งส่วนนี้ดําเนินการโดยคณะ           
แต่งตั้งอนุกรรมการจากกรรมการประจําคณะ  

๒.๒  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน    
  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน     
มีหน้าที่ประเมินผลการสอนและประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน         
ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด ส่วนนี้ดําเนินการโดยคณะ  มีคณบดี/รองคณบดีเป็นประธาน
กรรมการโดยตําแหน่ง  
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1



คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

๒.๓  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
๒.๓.๑  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผู้ขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 
2.3.2  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพจิารณาคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง  

ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ  
 ๒.๓.3  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ    

๒.๔  คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
  คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ         
มีองค์ประกอบคือ  1) ประธานกรรมการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ        
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  ๓ - ๕  คน  ซึ่งต้องคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ส าหรับสาขาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอโดยต้องเป็น
บุคคลที่ มิ ใช่บุคลากรของสถาบันอุ ดมศึกษาที่ ผู้ ขอสั งกัดและไม่ ได้อยู่ ในบั งคับบัญชาของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น  รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ กรณีไม่สามารถแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้  ให้ขอความเห็นชอบจาก 
ก.พ.อ.  เป็นราย ๆ ไป หากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเป็น     
ราย ๆ ไป 
  

๒.๕  คณะกรรมการสภาวิชาการ 
  คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการแต่งตั้งและถอดถอน    
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  

๒.๖  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  ๒.๖.๑ สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ พิจารณาต าแหน่ง      
ทางวิชาการ  ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
  ๒.๖.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
นั้น ๆ  โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้น ๆ  
จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน 
  ๒ .๖ .๓ สภามหาวิทยาลั ยฯ  พิจารณาอนุมั ติ และถอดถอน ผู้ด ารงต าแหน่ ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
  ต าแหน่งศาสตราจารย์ (ข้าราชการ ) ให้ เสนอ ก .พ .อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง        
พระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง 

คู่มือการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

๒.๓  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
๒.๓.๑  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผู้ขอ

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 
2.3.2  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  

ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
 ๒.๓.3  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ    

๒.๔  คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
  คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ         
มีองค์ประกอบคือ  1) ประธานกรรมการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ        
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน  ๓ - ๕  คน  ซึ่งต้องคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. 
กําหนด สําหรับสาขาท่ีเสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอโดยต้องเป็น
บุคคลที่ มิ ใช่บุ คลากรของสถาบันอุดม ศึกษาที่ ผู้ ขอสั งกัดและไ ม่ ได้อ ยู่ ในบั งคับ บัญชาของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น  รวมทั้งมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ กรณีไม่สามารถแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดได้  ให้ขอความเห็นชอบจาก 
ก.พ.อ.  เป็นราย ๆ ไป หากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเป็น     
ราย ๆ ไป 
  

๒.๕  คณะกรรมการสภาวิชาการ 
  คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอน    
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  

๒.๖  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  ๒.๖.๑ สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่ง      
ทางวิชาการ  ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
  ๒.๖.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
นั้น ๆ  โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการที่ ก.พ.อ. กําหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้น ๆ  
จํานวนไม่น้อยกว่า  5  คน 
  ๒ .๖ .๓  สภามหาวิทยาลั ยฯ  พิจารณาอนุ มัติ และถอดถอนผู้ ดํ า รงตํ าแหน่ ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
  ตําแหน่งศาสตราจารย์ (ข้าราชการ )  ให้ เสนอ ก .พ .อ .  ให้ความเห็นเพื่อเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง        
พระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

  ต าแหน่งศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ให้เสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตรวจสอบและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง 

๓. การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาจาก  ๓  องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๓.๑  ด้านคุณสมบัติ   
 ๓.๒  ด้านผลการสอน 
 ๓.๓. ด้านผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
  -   วิธีปกติ 
  -   วิธีพิเศษ 

๔. คุณสมบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑. ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งไม่น้อยกว่า  
 ระดับปริญญาตรี / เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 
 ระดับปริญญาโท / เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า  ๔  ปี 
 ระดับปริญญาเอก / เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๑  ปี และพ้นระยะเวลา
ทดลองการปฏิบัติงานแล้ว 
๒. หากเคยเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ า
วิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  หรือ
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งมาแล้ว  อาจน าระยะเวลาอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาท่ี
สอนหรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพมารวมค านวณเวลาในการสอนให้ สามในสี่
ส่วน ของเวลาที่ท าการสอน 
๓. หากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นให้นับเวลาก่อนและหลังได้รับวุฒิเพิ่ม  รวมกันเป็นเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราส่วนของระยะที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ 

๒. รองศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ป ี
๓. ศาสตราจารย ์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ป ี
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  ตําแหน่งศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ให้เสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตรวจสอบและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง 

๓. การพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 การพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาจาก  ๓  องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๓.๑  ด้านคุณสมบัติ   
 ๓.๒  ด้านผลการสอน 
 ๓.๓  ด้านผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
  -  วิธีปกติ 
  -  วิธีพิเศษ 

๔. คุณสมบัติการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
ตําแหน่ง คุณสมบัติ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑. ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งไม่น้อยกว่า  
 ระดับปริญญาตรี / เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 
 ระดับปริญญาโท / เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า  ๔  ปี 
 ระดับปริญญาเอก / เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๑  ปี และพ้นระยะเวลา
ทดลองการปฏิบัติงานแล้ว 
๒. หากเคยเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจํา
วิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  หรือ
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งมาแล้ว  อาจนําระยะเวลาอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่
สอนหรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพมารวมคํานวณเวลาในการสอนให้ สามในสี่
ส่วน ของเวลาที่ทําการสอน 
๓. หากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นให้นับเวลาก่อนและหลังได้รับวุฒิเพิ่ม  รวมกันเป็นเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราส่วนของระยะที่กําหนดไว้ในข้อ ๑ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 
๓. ศาสตราจารย์ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 
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5. ประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน 
  การประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอนของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อประเมินว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดท าเอกสารและท าการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน  ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชาที่สอน  โดยใช้แนวทางในการประเมิน
การสอนตามประกาศ ก.พ.อ. 
 5.1 ผลการสอน 
  การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ จะต้องมี
ชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเทียบค่าไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกิต ระบบทวิภาคจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอนท่ีผลิตข้ึนตาม
ภาระงานสอน  ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้ส อนร่วมกันหลายคน  
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน  
แล้วแต่กรณีซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มา
และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการสอนดังต่อไปนี้ 
 เกณฑ์การประเมินผลการสอน 

 ๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ   โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้
ชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม  เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดย
เสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 

 ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
ติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  ยกตัวอย่างประกอบ  สอดแทรกประสบการณ์จริง 
หรือใช้ค าถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 

 ๓. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองคค์วามรู้
ได้ด้วยตนเอง  ด้วยความมีวิจารณญาณ  รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ  สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learner) 

 ๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลใน
วิชาที่สอน 

 ๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม

ความเหมาะสม 
 ๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็น

อย่างดี  สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 
 ๘ .  มีความสามารถที่ จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัม พันธ์   การร่ วมงาน 

(interpersonal skill) ความสามารถในการแสดงออก  การแก้ปัญหา  การปรับ (adaptability) และรับ
ความคิดเห็น 

 ๙. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
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5. ประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน 
  การประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการเพื่อประเมินว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดทําเอกสารและทําการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาที่สอนตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชาที่สอน  โดยใช้แนวทางในการประเมินการ
สอนตามประกาศ ก.พ.อ. 
 5.1 ผลการสอน 
  การขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
จะต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเทียบค่า    
ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต ระบบทวิภาคจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่
ผลิตข้ึนตามภาระงานสอน  สําหรับกรณีที่ผู้ขอได้ทําการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกัน
หลายคนจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็น
ผู้สอนแล้วแต่กรณีซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาคและมีคุณภาพดีมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการสอนดังต่อไปนี้ 
 เกณฑ์การประเมินผลการสอน 

 ๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบโดยกําหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจน
และคัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม  เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไวโ้ดยเสนอ
เอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 

 ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
ติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  ยกตัวอย่างประกอบ  สอดแทรกประสบการณ์จริง 
หรือใช้คําถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบคําถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 

 ๓. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง  ด้วยความมีวิจารณญาณ  รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ  สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learner) 

 ๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลใน
วิชาที่สอน 

 ๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม

ความเหมาะสม 
 ๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็น

อย่างดี  สามารถจําลองสถานการณ์สมมติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 
 ๘ .  มีความสามารถที่ จะสอดแทรกเทคนิคการมีป ฏิสั มพันธ์   การร่ วมงาน 

(interpersonal skill) ความสามารถในการแสดงออก  การแก้ปัญหา  การปรับ (adaptability) และรับ
ความคิดเห็น 

 ๙. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
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 5.2 เอกสารประกอบการสอน 

 5.2.1  รูปแบบ 
  เอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน 

หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพ่ิมขึ้นอีกก็ได้ เช่น 
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง  แผนภูมิ (chart)    
แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งมีการ
อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

 5.2.2  การเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน 
   อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออื่น  ๆ  
อาทิ  ซีดีรอมที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว 
 

5.3 เอกสารค าสอน 
 5.3.1  รูปแบบ 

 เอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพ่ิมขึ้นอีกก็ได้ เช่น 
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ (chart) แถบ
เสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการ
อธิบายภาพแบบฝึกปฏิบัติ  รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูลและบรรณานุกรม
ที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย 

 5.3.2  การเผยแพร่เอกสารค าสอน 
   ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มหรือสื่อ    
อื่น ๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ  มาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

 5.2 เอกสารประกอบการสอน 

 5.2.1  รูปแบบ 
  เอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน 

หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้        
เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart)    
แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งมีการ
อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

 5.2.2  การเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน 
   อาจเป็นเอกสารที่จัดทําเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสําเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออื่น ๆ  
อาทิ  ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว 
 

5.3 เอกสารคําสอน 
 5.3.1  รูปแบบ 

 เอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการ
สอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น  เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง  แผนภูมิ (chart) แถบเสียง 
(tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ
แบบฝึกปฏิบัติ  รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูลและบรรณานุกรมที่ทันสมัย
และถูกต้องตามกฎหมาย 

 5.3.2  การเผยแพร่เอกสารคําสอน 
   ต้องได้รับการจัดทําเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่มหรือสื่อ   
อื่น ๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คําสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ  มาแล้ว 
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คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ตารางแสดงการประเมินผลการสอน 

ต าแหน่งวิชาการ ระดับคุณภาพการสอน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ (ผศ.) ≥ช านาญ ๑. ก.พ.อ.๐๓ (สว่นที่ ๓ แบบประเมนิ  

    ผลการสอน) 
๒. เอกสารประกอบการสอน 
๓. แบบรับรองการเผยแพรเ่อกสาร  
    ประกอบการสอนฯ 

๒. รองศาสตราจารย์ (รศ.) ≥ช านาญพิเศษ ๑. ก.พ.อ.๐๓ (สว่นที่ ๓ แบบประเมนิ      
    ผลการสอน) 
๒. เอกสารค าสอน 
๓. แบบรับรองการเผยแพรเ่อกสาร       
    ค าสอนฯ 

๓. ศาสตราจารย ์(ศ.) ≥เชี่ยวชาญ ๑. ก.พ.อ.๐๓ (สว่นที่ ๓ แบบประเมนิ 
    ผลการสอน) 

๔. ศาสตราจารยไ์ดร้ับเงนิ
ประจ าต าแหน่งขั้นสูง (ศ.ขัน้สูง) 

≥เชี่ยวชาญ ๑. ก.พ.อ.๐5 (สว่นที่ ๓ แบบประเมนิ 
    ผลการสอน) 

  ทั้งนี้ผลการประเมินการสอนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการสอน  สามารถเก็บผล       
การประเมินไว้ได้เป็นระยะเวลา  ๒  ปี  นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการรับทราบ
ผลการประเมิน 

คู่มือการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

ตารางแสดงการประเมินผลการสอน 

ตําแหน่งวิชาการ ระดับคุณภาพการสอน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ≥ชํานาญ ๑. ก.พ.อ.๐๓ (ส่วนที่ ๓ แบบประเมิน  

    ผลการสอน) 
๒. เอกสารประกอบการสอน 
๓. แบบรับรองการเผยแพร่เอกสาร  
    ประกอบการสอนฯ 

๒. รองศาสตราจารย์ (รศ.) ≥ชํานาญพิเศษ ๑. ก.พ.อ.๐๓ (ส่วนที่ ๓ แบบประเมิน      
    ผลการสอน) 
๒. เอกสารคําสอน 
๓. แบบรับรองการเผยแพร่เอกสาร       
    คําสอนฯ 

๓. ศาสตราจารย์ (ศ.) ต้องมีช่ัวโมงสอนประจําวิชา
หนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

    ก.พ.อ.๐๓  
 

๔. ศาสตราจารย์ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งขั้นสูง (ศ.ขั้นสูง) 
 

ต้องมีช่ัวโมงสอนประจําวิชา
หนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

    ก.พ.อ.๐5  
 

  ทั้งนี้ผลการประเมินการสอนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการสอน  สามารถเก็บผล       
การประเมินไว้ได้เป็นระยะเวลา  ๒  ปี  นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการรับทราบ
ผลการประเมิน 
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6. หลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติ ผลประเมิน 
การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๑. ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า
และปฏิบัติหน้ าที่ ในต าแหน่ ง     
ไม่น้อยกว่า 
-  ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า 
   ไมน่้อยกว่า  ๖  ปี 
-  ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า 
   ไม่น้อยกว่า  ๔  ปี 
-  ระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า 
   ไม่น้อยกว่า ๑  ปี และพ้น
ระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน
แล้ว 
๒. หากเคยเป็นอาจารย์พิเศษใน
สถาบันที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้
สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ ง ซึ่ ง
เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วย   
กิตระบบ ทวิภาคหรือปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพที่ได้ใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขา วิชาที่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งมา แล้วอาจน า
ระยะเวลาอาจารย์พิเศษในภาค
กา รศึ ก ษ า ที่ ส อน หรื อ ปฏิ บั ติ      
งานด้านวิชาชีพมารวมค านวณ
เวลาในการสอนให้ สามในสี่ส่วน 
ของเวลาที่ท าการสอน 
๓ . หากได้รับวุฒิเ พ่ิมขึ้นให้นับ
เวลาก่อนและหลังได้รับวุฒิเพ่ิม  
รวมกันเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ตาม
อัตราส่วนของระยะที่ก าหนดไว้
ในข้อ ๑ 
 

ช านาญการ วิธีปกติ  : คุณภาพระดับดี  
๑. ผลงานวิจัย  ๒  เรื่อง  หรือ 
๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง  และผลงานทาง       
   วิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 
๓. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง  และผลงานวิชาการ      
   รับใช้สังคม  ๑  เรื่อง หรือ 
๔. ผลงานวิจัย ๑ เรื่องและต าราหรือหนังสือ     
   ๑ เล่ม 
 สาขาวิช าทางสั งคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์  ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอ่ืน  หรือผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมหรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพ  
ดีมาก แทนงานวิจัยตามข้อ ๒-๔ 
วิธีพิเศษ  คุณภาพระดับดีมาก 
 ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ
การแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธี
ปกติ โดยอนุโลม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนอย่างน้อยห้าคน   
 

  

 

6. หลักเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

ตําแหน่ง คณุสมบตั ิ ผลประเมิน 
การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๑. ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา
และปฏิบั ติหน้าที่ ในตํ าแหน่ ง  
ไม่น้อยกว่า 
-  ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า 
   ไม่น้อยกว่า  ๖  ป ี
-  ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า 
   ไม่น้อยกว่า  ๔  ป ี
-  ระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า 
   ไม่น้อยกว่า ๑  ป ีและพ้น
ระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน
แล้ว 
๒. หากเคยเป็นอาจารย์พิเศษใน
สถาบันที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้
สอนประจํา วิชาใดวิชาหนึ่ งซึ่ ง
เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วย 
กิตระบบทวิภาคหรือปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพที่ได้ใช้ความรู้ความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งมาแล้วอาจนํา
ระยะเวลาอาจารย์พิเศษในภาค
ก า รศึ กษ าที่ ส อนหรื อป ฏิ บั ติ 
งานด้านวิชาชีพมารวมคํานวณ
เวลาในการสอนให้ สามในสี่ส่วน 
ของเวลาที่ทําการสอน 
๓ . หากได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นให้นับ
เวลาก่อนและหลังได้รับวุฒิเพิ่ม  
รวมกันเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ตาม
อัตราส่วนของระยะที่กําหนดไว้
ในข้อ ๑ 
 

ชํานาญการ วิธีปกต ิ : คุณภาพระดับดี  
๑. ผลงานวิจัย  ๒  เรื่อง  หรือ 
๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง  และผลงานทาง       
   วิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ หรือ 
๓. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง  และผลงานวิชาการ     
   รับใช้สังคม  ๑  เรื่อง หรือ 
๔. ผลงานวิจัย ๑ เรื่องและตําราหรือหนังสือ     
   ๑ เล่ม 
 สาขา วิชาทางสั งคมศาสต ร์และ
มนุษยศาสตร์  ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น  หรือผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมหรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพ  
ดีมาก แทนงานวิจัยตามข้อ ๒-๔ 
วิธีพิเศษ  คุณภาพระดับดีมาก 
 ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ
การแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธี
ปกติโดยอนุโลม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวนอย่างน้อยห้าคน   
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ต าแหน่ง คุณสมบัติ ผลประเมิน 
การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 ๒. รองศาสตราจารย ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อย
กว่า  ๒  ปี 

ช านาญการ
พิเศษ 

วิธีที่ ๑  คุณภาพระดับดี 
๑. ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่องและผลงานทางวิชาการ   
    ในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 
๓. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับ   
    ใช้สังคม ๑  เรื่องและ 
๔. ต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม 
วิธีที่ ๒   
๑. ผลงานวิจัยอย่างน้อย  ๓  เรื่องซ่ึงมี
คุณภาพดีมากอย่างน้อย ๒ เรื่อง และมี
คุณภาพดี ๑ เรื่อง  หรือ 
๒. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพระดับดีมาก อย่าง
น้อย ๒ เรื่องและผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 
๓. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมี
คุณภาพดี 
 สาขาวิช าทางสั งคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ ๒ ผู้ขออาจใช้ต ารา
หรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพระดับดีมากอย่างน้อย  
๒ เล่ม และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงาน
ตาม ๑-๓ 
วิธีพิเศษ 
 เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะ   
วิ ธี ที่  ๑  เท่ านั้ นด า เนิ นการตามวิ ธี ก า ร
เช่นเดียวกับการแต่งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยห้าคน  
โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพระดับดีมาก 

  

 

ตําแหน่ง คณุสมบตั ิ ผลประเมิน 
การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 ๒. รองศาสตราจารย ์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อย
กว่า  ๒  ปี 

ชํานาญการ
พิเศษ 

วิธทีี่ ๑  คุณภาพระดับดี 
๑. ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่องและผลงานทางวิชาการ  
    ในลักษณะอื่น ๑ รายการ หรือ 
๓. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับ   
    ใช้สังคม ๑  เรื่องและ 
๔. ตําราหรือหนังสือ ๑ เลม่ 
วิธีที่ ๒   
๑. ผลงานวิจัยอย่างน้อย  ๓  เรื่องซึ่งมี
คุณภาพดีมากอย่างน้อย ๒ เรื่อง และมี
คุณภาพดี ๑ เรื่อง  หรือ 
๒. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพระดับดีมาก อย่าง
น้อย  ๒  เรื่องและผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 
๓. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมี
คุณภาพดี 
 สาขา วิชาทางสั งคมศาสต ร์และ
มนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ ๒ ผู้ขออาจใช้ตํารา
หรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพระดับดีมากอย่างน้อย  
๒ เล่ม และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงาน
ตาม ๑-๓ 
วิธีพิเศษ  คุณภาพระดับดีมาก 
 เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะ  
วิ ธี ที่  ๑  เท่ านั้ น ดํ า เนิ นการตาม วิ ธีการ
เช่นเดียวกับการแต่งต้ังให้ ดํารงตําแหน่ง  
รองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อยห้าคน  
โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพระดับดีมาก 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติ ผลประเมิน 
การสอน ผลงานทางวิชาการ 

๓. ศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อย
กว่า  ๒  ปี 

เชี่ยวชาญ วิธีที่ ๑  คุณภาพระดับดีมาก 
๑. ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง หรือ 
๒ .  ผลงานวิ จัย ๑ เรื่อง และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืนหรือผลงานทางวิชาการ
รับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๕ เรื่อง 
และ 
๓. ต ารา หรือ  หนังสือ ๑ เล่ม 
วิธีที่ ๒  คุณภาพระดับดีเด่น 
๑. ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง หรือ 
๒ . ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง  และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืนหรือผลงานทางวิชาการ
รับใช้สังคมรวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง 
**งานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืนต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
สาขาสังคมศาสตร์ฯ ผู้ขออาจเสนอผลงาน
ทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้  
วิธีที่ ๑ คุณภาพระดับดีมาก 
๑. ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง เผยแพร่ในวารสาร
ฐานข้อมูลนานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI  
กลุ่ม ๑ หรือ 
๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง  เผยแพร่ในวารสาร
ฐานข้อมูลนานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI  
กลุ่ม ๑  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
หรือผลงานรับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมดอย่าง
น้อย ๒ เรื่อง  และ 

๓. ต ารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม 
วิธีที่ ๒  คุณภาพดีเด่น 
๑. ผลงานวิจัย  ๓  เรื่องเผยแพร่ในวารสาร
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก .พ .อ .
ก าหนด  หรือหรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑   
หรือ 

  

 

ตําแหน่ง คณุสมบตั ิ ผลประเมิน 
การสอน ผลงานทางวิชาการ 

๓. ศาสตราจารย์ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อย
กว่า  ๒  ปี 

ต้องมีช่ัวโมง
สอนประจํา
วิชาหนึ่งวิชา
ใดที่กําหนด

ไว้ใน
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

วิธีที่ ๑  คุณภาพระดับดีมาก 
๑. ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง หรือ 
๒ .  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นหรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง 
และ 
๓. ตํารา หรือ  หนังสือ ๑ เล่ม 
วิธีที่ ๒  คุณภาพระดับดีเด่น 
๑. ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง หรือ 
๒ . ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง  และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นหรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคมรวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง 
**งานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืนต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
สาขาสังคมศาสตร์ฯ ผู้ขออาจเสนอผลงาน
ทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้  
วิธีที่ ๑ คุณภาพระดับดีมาก 
๑. ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง เผยแพร่ในวารสาร
ฐานข้อมูลนานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI  
กลุ่ม ๑ หรือ 
๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง  เผยแพร่ในวารสาร
ฐานข้อมูลนานาชาติ หรือฐานข้อมูล TCI  
กลุ่ม ๑  และผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  รวมกัน
ทั้งหมดอย่างน้อย ๒ เรื่อง  และ 

๓. ตําราหรือหนังสือ ๒ เล่ม 
วิธีที่ ๒  คุณภาพดีเด่น 
๑. ผลงานวิจัย  ๓  เรื่องเผยแพร่ในวารสาร
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก .พ .อ .
กําหนด  หรือหรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑  
หรือ 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติ ผลประเมิน 
การสอน ผลงานทางวิชาการ 

๓. ศาสตราจารย์   ๒. ผลงานวิจัย ๑  เรื่องเผยแพร่ในวารสาร
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก .พ .อ .
ก าหนดหรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑  หรือ 
ต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๓ เรื่อง  
หรือ 
๓. ต าราหรือหนังสือ  ๓  เล่ม 
วิธีพิเศษ  คุณภาพระดับดีเด่น 
เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะ วิธีที่ ๑ 
เท่านั้น ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธี
ปกติ โดยอนุโลม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนอย่างน้อยห้าคน  โดยการตัดสินของที่
ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ใน
ห้าเสียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตําแหน่ง คณุสมบตั ิ ผลประเมิน 
การสอน ผลงานทางวิชาการ 

๓. ศาสตราจารย์   ๒. ผลงานวิจัย ๑  เรื่องเผยแพร่ในวารสาร
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก .พ .อ .
กําหนดหรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ตํารา
หรือหนังสือ ๑ เล่ม และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๓ เรื่อง  หรือ 
๓. ตําราหรือหนังสือ  ๓  เล่ม 
วิธีพิเศษ  คุณภาพระดับดีเด่น 
เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะ วิธีที่ ๑ 
เท่านั้น ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธี
ปกติโดยอนุโลม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวนอย่างน้อยห้าคน  โดยการตัดสินของที่
ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ใน
ห้าเสียง 
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การประเมินผลการสอนล่วงหนา้ 

ขั้นตอนการประเมินผลการสอนล่วงหน้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชีแ้จง 
กบค. = กองบรหิารงานบุคคล 
คพว. = คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 
 

1. ผู้ขอยื่นความประสงค์ขอประเมินผลการสอน
ล่วงหน้า 

2. คณะรับเรื่องการขอประเมินผลการสอน
ล่วงหน้า 

3. คณะตรวจสอบคุณสมบัติ   และประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อรับรองการเผยแพร่ผลงานฯ 

4. คณะทาบทามกรรมการประเมินผลการสอน
และพิจารณาเอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารคําสอนโดยกรรมการประเมินต้องมี
ตําแหน่งวิชาการไม่ต่ํากว่าตําแหน่งวิชาการที่
ยื่นขอ  และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันสามารถแต่งตั้งได้ทั้งจากบุคคลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีองค์ประกอบคือ 

1) คณบดี/รองคณบดี             เป็นประธาน   
2) ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการบุคคลภายใน   
    หรือภายนอก 3 ท่าน        เป็นกรรมการ  
3) เจ้าหน้าที่ กบค.              เป็นเลขานุการ  
4) เจ้าหน้าที่คณะ        เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

5. กบค.ตรวจสอบเอกสารการขอประเมินผลการ
สอนล่วงหน้า 

6. มหาวิทยาลัยฯ รับเรื่อง/กองบริหารงานบุคคล
ออกคําส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตาม
องค์ประกอบและแจ้งให้คณะทราบ 

7. คณะส่ ง ผล ง านพร้ อมแบบประ เมิ น ใ ห้
คณะอนุกรรมการฯ ประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน  
โดยมอบให้คณบดีลงนามในหนังสือนําส่ง 

8. คณะอนุกรรมการฯ  ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง
ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารฯ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

8.อนุกรรมการฯ ประเมินผลการสอนและ
ประเมินเอกสารฯ 

3.คณะตรวจสอบคณุสมบัติ
และรับรองการเผยแพร ่

 

4.คณะทาบทามกรรมการประเมินและ
เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

6.มหาวิทยาลัยฯ รับเรื่อง/กองบริหารงาน
บุคคลออกคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 

7.คณะส่งผลงานให้คณะอนุกรรมการฯ 

2.คณะรับเรื่อง 

1.ผู้ขอย่ืนความประสงค์ขอประเมินผล 
การสอนล่วงหน้า 

5. กองบริหารงานบุคคลตรวจเอกสาร
การขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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8. คณะ ติ ด ต ามผ ล ,   ร วบ ร วมผ ล   แล ะ
ประสานงานระหว่างอนุกรรมการประเมิน
และผู้ขอรับการประเมินหากต้องมีการแก้ไข
หรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ  ไม่ควรให้กรรมการ
ติดต่อโดยตรงกับผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 

9. เมื่อได้ผลการประเมินครบถ้วนแล้วคณะท า
บั น ทึ ก ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ( ผ่ า น
มหาวิทยาลัย) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่ งทางวิชาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบพร้อมแนบเอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
พ ร้ อ ม ทั้ ง ใ บ ส า คั ญ รั บ เ งิ น เ พื่ อ ใ ห้ ก อ ง
บริ หา ร ง านบุ คคลด า เ นิ นก า ร เบิ กจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ   

10. คพว. พิจารณาผลการประเมิน (รับทราบ/ไม่
รับทราบ) 

11. กบค. แจ้งผลการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการฯ ให้ผู้ขอประเมินผล
การสอนล่วงหน้าทราบ พร้อมทั้งเก็บผล
ประเมินผลการสอน  2  ปี 

9.คณะสรุปผลการประเมิน  
แจ้ง คพว.  

11.แจ้งผลใหผู้้ขอทราบและเก็บผล
ประเมินได้  2 ปี 

 

10.คพว.พิจารณา
ผลประเมิน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

8.เจ้าหน้าท่ีคณะติดตามและรวบรวมผล 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอนล่วงหน้า 
1.  บันทึกข้อความขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า จ านวน 1 ชุด 
2.  แบบค าขอประเมินผลการสอน (แบบ ปส.01) จ านวน 1 ฉบับ 
3.  มคอ.3 จ านวน 5 ชุด 
4.  เอกสารประกอบการสอน (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)  จ านวน 5 ชุด 
5.  เอกสารค าสอน (ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์)  จ านวน 5 ชุด 
6.  แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน (รผ.01) จ านวน 1 ชุด 
**ต าแหน่ง ศ. ไมต่้องมเีล่มเอกสารฯ  แต่ต้องประเมินผลการสอน    
 
 

หัวข้อการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
1. ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา 
2. ความครอบคลุมรายวิชา  หรือหลักสูตร 
3. การจัดล าดับเนื้อหา 
4. รูปแบบในการเขียน 
5. การศึกษาค้นคว้าในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน 
6. ความถูกต้องในการใช้ภาษา 
7. การเสนอแนวคิดของตนเอง 
8. คุณค่าของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน 
 
 

ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 
ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ รองศาสตราจารย์ (วิธปีกต)ิ    ด ี
ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ รองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ)   ดมีาก 
ต าแหนง่ศาสตราจารย์ (ไมป่ระเมนิเอกสาร) 
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บันทกึขอ้ความ 

ส่วนราชการ................................................................................................................................................... 
ท่ี  ..........................................................................วันท่ี................................................................................    
เร่ือง  เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม   

  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................
วุฒิปริญญา (  ) ตรี (  ) โท (  ) เอก ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  (  ) 6 ปี  (  ) 4 ปี  (  ) 1 ปี       
ข้าพเจ้าได้จัดทําเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารคําสอนเพื่อใช้ประกอบการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ   

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน  
ข้าพเจ้าไม่ได้ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้หนึ่งผู้ใด  โดยที่ไม่ได้อ้างอิงเป็นอันขาดและรายวิชาท่ีเขียน
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนเล่มน้ีใช้ประกอบการสอนรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  ทั้งน้ีข้าพเจ้าประสงค์จะขอประเมินผลการสอนล่วงหน้าเพื่อใช้ประกอบการขอกําหนดตําแหน่งและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 

  (  )  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์          (  ) รองศาสตราจารย์        (  )  ศาสตราจารย ์

  ท้ังน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน  จํานวน   5  ชุดเพื่อขอ
ประเมินผลการสอน 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

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

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ปส.01 
แบบคําขอรบัการพิจารณาการประเมินผลการสอน  

ชื่อ-สกลุ  นายอุตสาห   มานะดี                                                                                        .  
สังกดัสาขาวชิา....วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร                . 
ขอรบัการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการเสนอขอแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย์          
ในสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) อนุสาขาวิชา วิทยาการอาหาร  (180901). 

ชนดิเอกสาร     เอกสารประกอบการสอน   เอกสารคําสอน   
******************** 

1. ประวตัิส่วนตวั 
1.1 วัน เดือน ปีเกิด  17  มกราคม พ.ศ. 2517 
1.2อายุ  41  ปี 
1.3การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ ใส่หัวข้อวิทยานิพนธ์)                                  
 คณุวฒุ ิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 

1.3.1 Ph.D. 2549 University of Newcastle, 
Australia  (Food Science and Technology)  

 (Thesis title: Variability in Wheat Biscuits and the 
Influence of Wheat Protein Content, Cooking 
Temperature and Time on Cooked Wheat Properties) 

 

1.3.2   M.App.Sc       2543 University of Western 
Sydney, Australia  (Food Science and Technology)  

 (Thesis title: Validation of the Critical Control Points 
(CCPs) for Washing and Grading of Shell Eggs: A Case 
Study Washing) 

 

1.3.3   วท.บ. 2539 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประเทศไทย  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

 

2. ประวตักิารรบัราชการ/การทาํงาน 
     2.1 ปัจจบัุนดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รับเงินเดือน  35,000  บาท 
     2.2 ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  อาจารย์  เมื่อวันที่  15  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2543 
     2.3 ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร              
           เมื่อวันที่  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2555 
     2.4 ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ........    
           อายุราชการ  14  ปี  10  เดือน 
  

 
บันทกึขอ้ความ 

ส่วนราชการ................................................................................................................................................... 
ท่ี  ..........................................................................วันท่ี................................................................................    
เร่ือง  เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม   

  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................
วุฒิปริญญา (  ) ตรี (  ) โท (  ) เอก ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  (  ) 6 ปี  (  ) 4 ปี  (  ) 1 ปี       
ข้าพเจ้าได้จัดทําเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารคําสอนเพื่อใช้ประกอบการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ   

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน  
ข้าพเจ้าไม่ได้ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้หนึ่งผู้ใด  โดยที่ไม่ได้อ้างอิงเป็นอันขาดและรายวิชาท่ีเขียน
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนเล่มน้ีใช้ประกอบการสอนรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  ทั้งน้ีข้าพเจ้าประสงค์จะขอประเมินผลการสอนล่วงหน้าเพื่อใช้ประกอบการขอกําหนดตําแหน่งและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 

  (  )  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์          (  ) รองศาสตราจารย์        (  )  ศาสตราจารย ์

  ท้ังน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน  จํานวน   5  ชุดเพื่อขอ
ประเมินผลการสอน 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

ลงชื่อ....................................................... 
      (.......................................................) 
ตําแหน่ง................................................... 
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3. ภาระงานสอน  

     ปริญญาตรี      บัณฑิตศึกษา    
  รายวิชานี้สอนผู้เดียว      รายวิชานี้สอนร่วมกับผู้อ่ืน 

รหสัวิชา/รายวิชา  FST 144/อาหารสมุนไพร  จํานวน   3    หน่วยกิต (2-3-5)   พร้อมแนบ มคอ.3  

4. ถ้าสอนร่วมกับผู้อ่ืน           
 จํานวนชั่วโมงบรรยายที่รับผิดชอบต่อภาคเรียน ……… ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละของการบรรยายทั้ง 

รายวิชา…………………………จํานวนช่ัวโมงภาคปฏิบัติการที่รับผิดชอบต่อภาคเรียน...........ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละของ
ภาคปฏิบัติการ.............……………. 

ในกรณีที่จัดส่งเอกสารหลายวิชา  ให้ระบุเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 

 

ลงช่ือ................................................................                          
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุตสาห  มานะด)ี 

      ผู้ขอประเมินผลการสอน/ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
ความเห็นของคณบดี  

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

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

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

กองบริหารงานบุคคล (รับเรื่อง) 

ลงช่ือ................................................................ 

ลงวัน/เวลา........... /………………../……………………… 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเต็มรูปแบบ 

ขั้นตอนการขอกําหนดตาํแหน่งทางวชิาการเต็มรปูแบบ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชีแ้จง 
กบค. = กองบรหิารงานบุคคล 
คพว. = คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 

1. ผู้ขอยื่น ก.พ.อ. 03 และผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ  

2. คณะรับเรื่องการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ   

3. คณะตรวจสอบคุณสมบัติ  และผลงานทาง
วิชาการที่ยื่นขอเบื้องต้น  และให้
คณะอนุกรรมการประจําคณะพิจารณา
รับรองการเผยแพร่ผลงานฯ 

4. มหาวิทยาลัยลงทะเบียนรับเรื่อง 
5. กบค. ตรวจสอบคุณสมบัติและการเผยแพร่

ผลงานฯ  หากประเมินการสอนแล้วแนบผล
การประเมินผลการสอนและข้ามไปดําเนิน 
การตามข้อ 8  

6. กบค. แจ้งคณะที่ผู้ขอกําหนดตาํแหน่งฯ 
สังกัดเพื่อประเมินผลการสอน 

7. กบค.  รับเรื่องการแจง้ผลการประเมินผล  
การสอน 

8. ที่ประชุม คพว.พิจารณาแตง่ตัง้ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อ
ประเมินคุณภาพของผลงานฯ 

9. คพว.ออกคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการฯ 

 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

3.คณะตรวจสอบคณุสมบัติ
และรับรองการเผยแพร ่

4.มหาวิทยาลัยลงทะเบียนรับเรื่อง 

5.กบค.ตรวจสอบ
คุณสมบัติ/รูปแบบ

ผลงาน 

ผ่าน 

8.คพว. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการฯ 

9.กบค.จัดทําคําสัง่ฯ แตง่ตั้ง 

6.กบค.แจ้งคณะที่ผู้ขอฯ สังกัดดําเนินการ
ประเมินผลการสอน 

7.กบค.รับผลการประเมินผลการสอน 

2.คณะรับเรื่อง 

1.ผู้ขอยื่นความประสงค์ขอกาํหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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10. กบค .  ส่ ง ผล ง านและแบบประ เมิ น ให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพของผลงาน  
ภายใน  60  วัน 

• ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ   
(ในรายที่ผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์) และ
ในกรณีการขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ 

11.  คพว. พิจารณาผลการประเมิน  
12. สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นการแต่งตั้ง

และถอดถอนการขอกําหนดตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

13. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการขออนุมัติ 
การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  

14. กบค.ออกคําส่ังแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

• กบค .  ส่ง เรื่ องให้  สกอ .  เพื่ อให้  ก .พ .อ . 
รับทราบและขออนุมัติทะเบียนตําแหน่ง 
ทางวิชาการ ตําแหน่ง ผศ., รศ. (เฉพาะของ
ข้าราชการ)  และสําหรับตําแหน่ง ศ.  เสนอ 
ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอ รมต.ศธ. และ
นําเสนอนายก รมต. นําความกราบบังคับทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

15. กบค. แจ้งผลให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทราบ  
พร้อมทั้งแนบข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ   

16. กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงาน
ทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์  ผู้ขออาจเสนอ 
ขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกิน 2  ครั้ง 
ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ภายใน 90 วัน 

 
 

11.คพว. พิจารณาผลการประเมิน 
เห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ 

10.กรรมการประเมินฯ พจิารณา 

คุณภาพผลงาน 

กรณีข้าราชการ   

ตําแหน่ง ผศ., รศ. เสนอ ก.พ.อ. รับทราบและขออนุมัติ
ทะเบียนตําแหน่งก่อนแจ้งผลให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทราบ 

ตําแหน่ง ศ.  เสนอ ก.พ.อ.และดําเนินการตามขั้นตอน เพื่อ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

 

12.สภาวิชาการพจิารณาให้ความเหน็ 
การแต่งตัง้และถอดถอน  

ประชุมกรรมการประเมินฯ  
 เอกฉันท์   

ไม่เอกฉันท์   

13.สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
อนุมัติ / ไม่อนมุัต ิ 

15.แจ้งผลใหผู้้ขอกําหนดตาํแหนง่ทราบ 

14.กบค.แจ้งออกคําสั่งแต่งตัง้ 

รับอุทธรณ ์

16.อุทธรณ์คุณภาพผลงานฯ 
ภายใน 90 วัน  

ไม่ผ่าน  

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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เอกสารประกอบการยื่นขอกําหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 
 
1. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องต้น  
    (สําหรับเจ้าหน้าที่คณะ) 

จํานวน 1 ฉบับ 

2. บันทึกข้อความขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 1 ฉบับ 
3. ก.พ.อ.03 หรือ ก.พ.อ.04 จํานวน ๗ ชุด 
4. แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน จํานวน 1 ชุด 
5. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน จํานวน 5 เล่ม 
6. มคอ.3 ของรายวิชาที่ยื่นเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน จํานวน 5 ชุด 
7. ผลงานวิชาการ   วิธีปกติ  จํานวน 7 ชุด 
   วิธีพิเศษ จํานวน 9 ชุด 
8. แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประเภทที่ยื่นขอกําหนด    
    ตําแหน่งฯ 

จํานวน 1 ชุด 

9. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จํานวน 1 ชุด 
10.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม (กรณีมีชาวต่างชาติร่วมวิจัย  ให้ใช้    
     แบบฟอร์มการมีส่วนภาษาอังกฤษ) 

จํานวน 1 ชุด 

11.แบบเสนอขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 ชุด 
12.แบบแสดงหลักฐานการประเมินผลงานประเภทต่าง ๆ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
     (Peer Review) 

จํานวน 1 ชุด 

13.แบบแสดงหลักฐานการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์(กรณีรับทุน) จํานวน 1 ชุด 
14.แบบแสดงหลักฐานการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์(กรณีไม่ได้รับทุน) จํานวน 1 ชุด 
15.แบบยืนยันการเผยแพร่บทความวิจัย / Proceedings จํานวน 1 ชุด 
16.แบบรับรองผลงานวิจัยว่าได้ดําเนินการตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว ์ จํานวน 1 ชุด 
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แบบตรวจสอบคุณสมบตัิและผลงานทางวิชาการเบื้องต้น 

ชื่อผู้เสนอขอ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................
สาขา/ภาควิชา............................................สังกดัคณะ.......................................................................................
สาขาวิชารหสั................................................อนุสาขาวิชารหสั......................................................................... 
1. วันทีผู่้เสนอขอลงนามในแบบคําขอ (ปส.01/ ก.พ.อ.03/ก.พ.อ.04)  ลงวันที่............................................ 
2. ประเภท    ข้าราชการ     พนักงานมหาวิทยาลัย      
3. ขอกาํหนดตําแหน่ง      ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
        รองศาสตราจารย์   
         วิธีที่ 1 (...............................................................................) 
         วิธีที่ 2 (...............................................................................)
        ศาสตราจารย์ 
         วิธีที่ 1 (ทั่วไป/สังคม..............................................................) 
         วิธีที่ 2 (ทั่วไป/สังคม..............................................................) 
4. ขอโดยวธิ ี   วิธีปกติ         วิธีพิเศษ   
5. อายุการดาํรงตาํแหนง่  อาจารย์/อาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ 
.............................................................................................................................................................................. 
6. ยื่นขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ (หากเลือกข้อนี้ไม่ต้องกรอกขอ้ 7) 
    บันทึกข้อความย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ     แบบก.พ.อ. 03 / ก.พ.อ.04   
    แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน    มคอ. 3                                                     
    แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 
    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม (กรณีไม่มีผู้ร่วมผลงานไม่ต้องกรอก) 
     ผลงานทางวิชาการ(วิธีปกติ 7 ชุด) (วิธีพิเศษ 9 ชุด)...................................................................... 
     อื่น ๆ ................................................................................................... 

7. ยื่นขอประเมินการสอนลว่งหน้า 
    บันทึกข้อความย่ืนขอประเมินการสอนล่วงหน้า    แบบ ปส. 01  
    แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน   มคอ. 3                                                     
    เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน 5 ชุด .......................................................................... 
    อื่น ๆ .............................................................................................................................................. 

 

ลงชื่อ 
 

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

เจ้าหน้าทีท่ี่ไดร้บัมอบหมาย 
 

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

 

 วันที่.       เดือน                พ.ศ. ......        
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                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ..................................................................................... .............................................................. 
ที ่ ...............................................................................วันที.่..........................................................................    
เรื่อง  เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)................................................. ..................................
วุฒิปริญญา (  ) ตรี (  ) โท (  ) เอก ปฏิบัติหน้าที่การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  (  ) 6 ปี  (  ) 4 ปี  (  ) 1 ปี             
ข้าพเจ้าได้แต่งเรียบเรียงผลงานทางวิชาการ   เอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารค าสอนเพ่ือใช้
ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการที่ ใช้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการนี้อย่างแท้จริง   ข้าพเจ้าไม่ได้ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้หนึ่งผู้ใด  โดยที่ไม่ได้
อ้างอิงเป็นอันขาด  และรายวิชาที่เขียนเอกสารประกอบการสอน   หรือเอกสารค าสอนเล่มนี้ ใช้
ประกอบการสอนรายวิชาตามหลักสูตร   ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

  (  )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์          (  ) รองศาสตราจารย์        (  )  ศาสตราจารย์ 

และพร้อมหนังสือนี้  ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารและผลงานทางวิชาการมาด้วย  ดังนี้ 

  (  )  แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
  (  )  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     เอกสารประกอบการสอน      5  ชุด 
     ........................................    7  ชุด 
     ........................................   7  ชุด 
  (  )  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
     เอกสารค าสอน       5  ชุด 
     ........................................    7  ชุด 
     ........................................   7  ชุด 
  (  )  ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
     ........................................    7  ชุด 
     ........................................   7  ชุด 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

ลงชื่อ....................................................... 
      (.......................................................) 
ต าแหน่ง................................................... 
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1.  ความเห็นของคณบดี 
     คุณสมบัติ 
        มีความครบถ้วน 
 ผลงานทางวิชาการ 
   มีความถูกต้อง 
 ผลการสอน 

  อยู่ในระดับช านาญการ 
  อยู่ในระดับช านาญการพิเศษ 
  อยู่ในระดับเชี่ยวชาญ 

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

2.  ผลการสั่งการของอธิการบดี / ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี    

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

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

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

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

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

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

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

 

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

          
 

หมายเหตุ *ความเห็นของคณบดี หัวข้อผลการสอนเป็นการประเมินผลการสอนในเบื้องต้น 
    ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในฐานะผู้บังคับบัญชา  ไม่เก่ียวข้องและไม่มีผลต่อ
    การประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
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1.  ความเห็นของคณบดี 
     คุณสมบัติ 
        มีความครบถ้วน 
 ผลงานทางวิชาการ 
   มีความถูกต้อง 
 ผลการสอน 

  อยู่ในระดับช านาญการ 
  อยู่ในระดับช านาญการพิเศษ 
  อยู่ในระดับเชี่ยวชาญ 

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

2.  ผลการสั่งการของอธิการบดี / ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี    

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

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

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

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

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

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

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

 

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

          
 

หมายเหตุ *ความเห็นของคณบดี หัวข้อผลการสอนเป็นการประเมินผลการสอนในเบื้องต้น 
    ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในฐานะผู้บังคับบัญชา  ไม่เก่ียวข้องและไม่มีผลต่อ
    การประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
 
 
 
 

วิธีการกรอก ก.พ.อ.03 / ก.พ.อ.04 

ก.พ.อ.03 / ก.พ.อ.04 แบ่งออกเป็น  5  ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1   ประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
1. ประวัติส่วนตัว 

1.1  การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการมี  2 วิธีคือ  โดยวิธีปกติและวิธีพิเศษ  (โดยระบุวิธีให้ถูกต้อง) 
 1.2  การระบุสาขาวิชาโปรดระบุสาขาวิชาของตําแหน่งทางวิชาการและตามด้วยเลขรหัส 4 หลัก 
ส่วนอนุสาขาวิชาจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้  แต่หากระบุอนุสาขาวิชาให้ใส่เลขรหัส 6 หลักกํากับด้วย การเลือก
สาขาวิชาความเช่ียวชาญในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  จะต้องคํานึงถึงผลงานที่ใช้ยื่นขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ,  ความเช่ียวชาญและภาระงานสอนของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  เช่น  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104) อนุสาขาวิชาพีชคณิต (010401) 

 1.3  ช่ือ-นามสกุล ให้ระบุคําหน้านามเป็น นาย/นาง/นางสาว ตามด้วยช่ือและนามสกุล 
 1.4  ประวัติการศึกษาให้เรียงลําดับจากคุณวุฒิที่สูงลงมาตามลําดับ  (ในกรณีสําเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทําเป็นส่วน
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ  ด้วย) 

 
2.  ประวัติการรับราชการ 

 2.1  ให้ระบุตําแหน่ง  เงินเดือน  โดยนับถึงวันที่ยื่นเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 2.2  วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ         
รองศาสตราจารย์  ต้องระบุให้ถูกต้อง โดยเริ่มนับจากวันบรรจุแต่งตั้ง 
 2.3  การนับอายุราชการให้นับต้ังแต่วันที่บรรจุถึงวันที่ยื่นเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ       
นับเฉพาะเดือนไม่นับวัน  กรณีจะใช้อายุงานครั้งดํารงตําแหน่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอ่ืน ต้องแนบหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานและแสดงรายวิชา  หน่วยกิตขณะปฏิบัติงานด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 
                กรณียื่นขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  ต้องระบุวันที่และสาขาวิชาที่
เคยได้รับการแต่งต้ังก่อนหน้าน้ีให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  
 2.4  ตําแหน่งอ่ืน ๆ ให้ระบุตําแหน่งพอสังเขป 

 2.5  ประวัติการรับราชการ  (ข้าราชการพลเรือน, พนักงานมหาวิทยาลัย)  

3.  ภาระงานย้อนหลัง  3  ปี   
 3.1  ภาระงานสอนให้ระบุตามหน้าท่ีรับผิดชอบ แสดงระดับปีที่สอน รายวิชาที่สอนพร้อมรหัส 
จํานวน ช.ม./สัปดาห์  และหน่วยกิตให้ครบถ้วน 

 3.2  งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ  งานบริหาร  และงานอื่น ๆ ให้ระบุส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  ให้ระบุผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอเสนอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามหัวข้อใน
แบบ ก.พ.อ.03 / ก.พ.อ.04  เช่น งานวิจัย  ตํารา  หนังสือ  บทความวิชาการ  งานแปล  ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่นและผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นต้น ตามระดับที่ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 4.2  การเขียนช่ือผลงานที่ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้เขียนในรูปแบบการอ้างอิงให้เป็น      
มาตรฐานเดียวกันทั้งชุด เช่น  APA, MLA, Chicago  เป็นต้น   
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 4.3  ในกรณีที่ขอตําแหน่งทางวิชาการซ้ํา และผลงานครั้งก่อนไม่ผ่านการประเมิน  ต้องระบุใน 
ก.พ.อ.03 / ก.พ.อ04 ด้วย 

 4.4  สําหรับผู้ที่เคยขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  และไม่ผ่านการประเมินต้องระบุ
ข้อมูลส่วนผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่เคยขอกําหนดตําแหน่งด้วย 

 4.5  สําหรับผู้ที่ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นครั้งแรก  ให้ระบุข้อมูลผลงานทางวิชาการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เท่าน้ัน  ในส่วนอ่ืน ๆ ของรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ให้เว้น
ว่างไว้ (ไม่ต้องตัดออก) 
 
ส่วนที่ 2   แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

  1.  ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า  จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น  
ว่าผู้ขอมีคุณสมบัติครบถ้วน  หรือไม่ครบถ้วน  และลงลายมือช่ือพร้อมวันเดือนปี ที่ตรวจสอบ 
  2.  ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า  ต้องตรวจสอบว่าผู้ขอมีคุณสมบัติ   
เข้าข่ายหรือไม่เข้าข่าย  ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง   
 
ส่วนที่ 3   แบบประเมินผลการสอน 
  คณะดําเนินการให้ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน  ลงนามในแบบ
ประเมินพร้อมทั้งระบุผลการประเมินว่าผู้ขอมีผลการประเมินอยู่ในระดับใด (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ) 
 
ส่วนที่ 4   แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

  ตอนที่ 1  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน  
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต้องกรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วนว่าผลงานที่ยื่นขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการมีกี่ประเภท  ประเภทละกี่เรื่อง  ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละเท่าไร 

  ตอนที่ 2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการกรอกข้อมูลในส่วนของตนเองให้ครบถ้วนสําหรับข้อมูล    
อ่ืน ๆ ฝ่ายเลขานุการจะเป็นผู้ดําเนินการให้ 
 
ส่วนที่ 5   มติสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในส่วนของตนเองซึ่งส่วนอื่น ๆ  ฝ่าย
เลขานุการจะเป็นผู้ดําเนินการให้ 
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 4.3  ในกรณีที่ขอตําแหน่งทางวิชาการซ้ํา และผลงานครั้งก่อนไม่ผ่านการประเมิน  ต้องระบุใน 
ก.พ.อ.03 / ก.พ.อ04 ด้วย 

 4.4  สําหรับผู้ที่เคยขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  และไม่ผ่านการประเมินต้องระบุ
ข้อมูลส่วนผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่เคยขอกําหนดตําแหน่งด้วย 

 4.5  สําหรับผู้ที่ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นครั้งแรก  ให้ระบุข้อมูลผลงานทางวิชาการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เท่านั้น  ในส่วนอ่ืน ๆ ของรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ให้เว้น
ว่างไว้ (ไม่ต้องตัดออก) 
 
ส่วนที่ 2   แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

  1.  ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า  จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น  
ว่าผู้ขอมีคุณสมบัติครบถ้วน  หรือไม่ครบถ้วน  และลงลายมือช่ือพร้อมวันเดือนปี ที่ตรวจสอบ 
  2.  ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า  ต้องตรวจสอบว่าผู้ขอมีคุณสมบัติ   
เข้าข่ายหรือไม่เข้าข่าย  ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง   
 
ส่วนที่ 3   แบบประเมินผลการสอน 
  คณะดําเนินการให้ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน  ลงนามในแบบ
ประเมินพร้อมทั้งระบุผลการประเมินว่าผู้ขอมีผลการประเมินอยู่ในระดับใด (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ) 
 
ส่วนที่ 4   แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

  ตอนที่ 1  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน  
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต้องกรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วนว่าผลงานที่ยื่นขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการมีกี่ประเภท  ประเภทละกี่เรื่อง  ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละเท่าไร 

  ตอนที่ 2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการกรอกข้อมูลในส่วนของตนเองให้ครบถ้วนสําหรับข้อมูล    
อ่ืน ๆ ฝ่ายเลขานุการจะเป็นผู้ดําเนินการให้ 
 
ส่วนที่ 5   มติสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในส่วนของตนเองซึ่งส่วนอื่น ๆ  ฝ่าย
เลขานุการจะเป็นผู้ดําเนินการให้ 

 

ตัวอย่างการกรอก  ก.พ.อ. 03 
แบบคําขอรบัการพจิารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนที่ 1  :   แบบประวตัสิว่นตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย ์

โดยวิธี ปกติ 
 ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร  (1809)  

อนุสาขาวิชา  วิทยาการอาหาร (180901) 
ของ นายอุตสาห  มานะด ี

สังกัดสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

-------------------------------- 
 
1.  ประวัติส่วนตัว 
     1.1 วัน เดือน ปีเกิด  16 มกราคม พ.ศ. 2518  
     1.2 อายุ  42  ปี 
     1.3 การศกึษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
            

 คณุวฒุ ิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
1.3.1 Ph.D. 2549 University of Newcastle, 

Australia  (Food Science and Technology)  
 (Thesis title: Variability in Wheat Biscuits and the 

Influence of Wheat Protein Content, Cooking 
Temperature and Time on Cooked Wheat Properties) 

 

1.3.2   M.App.Sc       2543 University of Western 
Sydney, Australia  (Food Science and Technology)  

 (Thesis title: Validation of the Critical Control Points 
(CCPs) for Washing and Grading of Shell Eggs: A Case 
Study Washing) 

 

1.3.3   วท.บ. 2539 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประเทศไทย  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

 

         (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ  ให้ระบุหวัข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ด้วย) 
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2. ประวตักิารรบัราชการ 
     2.1 ปัจจบัุนดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รับเงินเดือน  35,000  บาท 
     2.2 ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2543 
     2.3 ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร     
 เม่ือวันที่  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2555 
     2.4 ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
 
 (ในกรณทีี่เคยบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งอื่น หรือเคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา/อาจารย์พิเศษ
ในสังกัดอ่ืน ใหร้ะบุตําแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ดํารงตําแหน่งนั้นด้วย)            
 อายุราชการ  14  ปี  10  เดือน    

     2.5 ตําแหน่งอ่ืน ๆ   - 
 2.5.1 
 2.5.2 
 2.5.3 
 2.5.4 
 2.5.5 

 
3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบณัฑิตศึกษา) 
    ระดับ      รายวิชาที่สอน            ช.ม./สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
ปริญญาโท การวิเคราะห์เนื้อสัมผสัของอาหาร 4 3/2557 
ปริญญาโท เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ 3 3/2557 
ปริญญาตร ี โภชนศาสตร์มนุษย ์ 3 2/2557 
ปริญญาตร ี เทคโนโลยธีัญชาติและผลิตภัณฑ์ 5 2/2557 
ปริญญาตร ี ปัญหาพิเศษฯ  9 2/2557 
ปริญญาโท การวิเคราะหอ์าหารขั้นสูง 5 2/2557 
ปริญญาโท โปรตีนในอาหาร 4 2/2557 
ปริญญาตร ี การประกันคณุภาพอาหาร 6 1/2557 
ปริญญาตร ี สัมมนาฯ 3 1/2557 
ปริญญาโท เคมีอาหารขั้นสูง 4 1/2557 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารขัน้สูง 3 1/2557 
ปริญญาตร ี โภชนศาสตร์มนุษย ์ 3 2/2556 
ปริญญาตร ี การประกันคณุภาพอาหาร 6 2/2556 
ปริญญาตร ี ปัญหาพิเศษฯ 9 2/2556 
ปริญญาโท การวิเคราะหอ์าหารขั้นสูง 5 2/2556 
ปริญญาโท โปรตีนในอาหาร 4 2/2556 
ปริญญาตร ี ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนลา่ง 3 1/2556 
ปริญญาตร ี โภชนศาสตร์มนุษย ์ 3 1/2556 
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     2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2543 
     2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร     
 เม่ือวันที่  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2555 
     2.4 ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
 
 (ในกรณทีี่เคยบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งอื่น หรือเคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา/อาจารย์พิเศษ
ในสังกัดอ่ืน ใหร้ะบุตําแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ดํารงตําแหน่งนั้นด้วย)            
 อายุราชการ  14  ปี  10  เดือน    

     2.5 ตําแหน่งอื่น ๆ   - 
 2.5.1 
 2.5.2 
 2.5.3 
 2.5.4 
 2.5.5 

 
3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบณัฑิตศึกษา) 
    ระดับ      รายวิชาที่สอน            ช.ม./สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
ปริญญาโท การวิเคราะห์เนื้อสัมผสัของอาหาร 4 3/2557 
ปริญญาโท เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ 3 3/2557 
ปริญญาตร ี โภชนศาสตร์มนุษย ์ 3 2/2557 
ปริญญาตร ี เทคโนโลยธีัญชาติและผลิตภัณฑ์ 5 2/2557 
ปริญญาตร ี ปัญหาพิเศษฯ  9 2/2557 
ปริญญาโท การวิเคราะหอ์าหารขั้นสูง 5 2/2557 
ปริญญาโท โปรตีนในอาหาร 4 2/2557 
ปริญญาตร ี การประกันคณุภาพอาหาร 6 1/2557 
ปริญญาตร ี สัมมนาฯ 3 1/2557 
ปริญญาโท เคมีอาหารขั้นสูง 4 1/2557 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารขัน้สูง 3 1/2557 
ปริญญาตร ี โภชนศาสตร์มนุษย ์ 3 2/2556 
ปริญญาตร ี การประกันคณุภาพอาหาร 6 2/2556 
ปริญญาตร ี ปัญหาพิเศษฯ 9 2/2556 
ปริญญาโท การวิเคราะหอ์าหารขั้นสูง 5 2/2556 
ปริญญาโท โปรตีนในอาหาร 4 2/2556 
ปริญญาตร ี ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนลา่ง 3 1/2556 
ปริญญาตร ี โภชนศาสตร์มนุษย ์ 3 1/2556 

 
 
ปริญญาตร ี การแปรรูปอาหาร 6 1/2556 
ปริญญาตร ี การประกันคณุภาพอาหาร 6 1/2556 
ปริญญาตร ี สัมมนาฯ 3 1/2556 
ปริญญาโท เคมีอาหารขั้นสูง 4 1/2556 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารขัน้สูง 3 1/2556 
ปริญญาโท พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยฯี  3 1/2556 
ปริญญาตร ี เทคโนโลยธีัญชาติและผลิตภัณฑ์ 5 2/2555 
ปริญญาตร ี ปัญหาพิเศษฯ 9 2/2555 
ปริญญาตร ี งานเกษตรในชีวิตประจาํวนั 3 2/2555 
ปริญญาโท เคมีอาหารขั้นสูง 4 2/2555 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารขัน้สูง 3 2/2555 
ปริญญาตร ี การแปรรูปอาหาร 6 1/2555 
ปริญญาตร ี การประกันคณุภาพอาหาร 6 1/2555 
ปริญญาตร ี สัมมนาฯ 3 1/2555 
ปริญญาตร ี ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนลา่ง 3 1/2555 
ปริญญาโท เคมีอาหารขั้นสูง 4 1/2555 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารขัน้สูง 3 1/2555 
     
 3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแตล่ะโครงการ) ย้อนหลัง 3 ปี 

1. การปรบัปรุงคณุค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มผงใยอาหารสูง (พ.ศ. 2557-2558) แหล่งทุน 
สกว. 

2. ผลของความชื้นและอุณหภมิูต่อคุณภาพข้าวเปลือกและการประยุกต์ใช้ state diagram ในการ
ควบคุมคุณภาพข้าวเปลือกระหว่างการลดความชืน้และการบ่ม (พ.ศ. 2557-2558) แหล่งทุน 
สกว.  

3. การลดค่าดชันีน้าํตาลในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (พ.ศ. 2556-2557) แหล่งทุน สกว.  
4. การลดค่าดชันีน้าํตาลในผลิตภัณฑ์ขนมไทย (พ.ศ. 2556-2557) แหล่งทุน สกว.  
5. ก๋วยเต๋ียวดัชนนี้ําตาลต่าํ (พ.ศ. 2555-2556) แหล่งทนุ วช.   
6. การพัฒนาแถบวัดสีเพื่อตรวจสอบปริมาณแอมิโลสในข้าวหอมมะลิที่ปลอมปนด้วยขา้วสายพนัธุ์อ่ืน 

ๆ (พ.ศ. 2555) แหล่งทุน สกว.  
7. ผลของปริมาณแอมิโลสต่ออัตราการย่อยสตารช์และค่าดัชนีนา้ตาลของก๋วยเต๋ียว (พ.ศ. 2555) 

แหล่งทุน สกว.  
 
     3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
1. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู กิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัย

สู่การผลิตเชิงพาณชิย์ครั้งที ่7” สนับสนนุโดยกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม พ.ศ. 2557 ใช้เวลา 8 ชั่วโมง/
สัปดาห ์

2. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาการรวมกลุม่และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มคลสัเตอร์ข้าว
พิษณุโลก” สนับสนนุโดยศนูย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ปี พ.ศ. 2554 – 2556 ใชเ้วลา 6 
ชั่วโมง/สัปดาห์  
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     3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

• พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน   รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 30 ชั่วโมง/สปัดาห ์
• พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2557  รองอธิการบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา 30 ชั่วโมง/สัปดาห ์
• พฤศจิกายน 2556 – พฤษภาคม 2557 รักษาราชการแทนอธิการบดี 38 ชั่วโมง/สัปดาห ์
• พฤศจิกายน 2555 – พฤศจิกายน 2556 รองอธิการบดีฝา่ยวางแผนและพัฒนา 30 ชั่วโมง/สปัดาห ์
• ตุลาคม 2549 – พฤศจิกายน 2555 รองคณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 18 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)  -  

4. ผลงานทางวิชาการ 
     4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา “ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
 4.1.1  ผลงานวิจัย 
          4.1.1.1  Manadee, A. and Sopade, P.A. (2010). Functional properties and 
starch digestibility of instant Jasmine rice porridges. Carbohydrate Polymers, 82, 952–
957. 
  ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. 2555 และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ดี         
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

          4.1.1.2  Manadee, A. and Pradit, M. (2011). Simple techniques to 
increase the production yield and enhance the quality of organic rice bran oils. Journal 
of Oleo Science, 60(1), 1-5. 
  ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. 2555 และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

          4.1.1.3  Manadee, A., Mingyai, S. and Sopade P.A. (2011). 
Physicochemical properties, resistant starch content and enzymatic digestibility of 
unripe banana, edible canna, taro flours, and their rice-noodle products. International 
Journal of Food Science and Technology, 46, 2111-2117. 
  ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. 2555 และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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     3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

• พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน   รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 30 ชั่วโมง/สปัดาห ์
• พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2557  รองอธิการบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา 30 ชั่วโมง/สัปดาห ์
• พฤศจิกายน 2556 – พฤษภาคม 2557 รักษาราชการแทนอธิการบดี 38 ชั่วโมง/สัปดาห ์
• พฤศจิกายน 2555 – พฤศจิกายน 2556 รองอธิการบดีฝา่ยวางแผนและพัฒนา 30 ชั่วโมง/สปัดาห ์
• ตุลาคม 2549 – พฤศจิกายน 2555 รองคณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 18 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)  -  

4. ผลงานทางวิชาการ 
     4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา “ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
 4.1.1  ผลงานวิจัย 
          4.1.1.1  Manadee, A. and Sopade, P.A. (2010). Functional properties and 
starch digestibility of instant Jasmine rice porridges. Carbohydrate Polymers, 82, 952–
957. 
  ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ. 2555 และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ดี         
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

          4.1.1.2  Manadee, A. and Pradit, M. (2011). Simple techniques to 
increase the production yield and enhance the quality of organic rice bran oils. Journal 
of Oleo Science, 60(1), 1-5. 
  ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. 2555 และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

          4.1.1.3  Manadee, A., Mingyai, S. and Sopade P.A. (2011). 
Physicochemical properties, resistant starch content and enzymatic digestibility of 
unripe banana, edible canna, taro flours, and their rice-noodle products. International 
Journal of Food Science and Technology, 46, 2111-2117. 
  ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. 2555 และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 
          4.1.1.4  Manadee, A., Khamphu, S. and Weerakul, K. (2011). Peeling of 
gingers as evaluated by image analysis techniques: A study for pickled ginger process. 
International Food Research Journal, 18(4), 1387-1392. 

ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. 2555 และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

          4.1.1.5  Bernabé, A.M., Manadee, A.  and Schlüter, M. (2011). Resistant 
starch content, starch digestibility and the fermentation of some tropical starches in 
vitro. Food Digestion, 2, 37-42. 
  ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. 2555 และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 4.1.2  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  

  4.1.2.1 ......................................................................................................................... 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

  4.1.2.2 ......................................................................................................................... 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

  4.1.2.3 ......................................................................................................................... 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

  4.1.3.1 ......................................................................................................................... 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

4.1.3.2 ......................................................................................................................... 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

4.1.3.3 ......................................................................................................................... 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

4.1.4 ตํารา  หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 
  4.1.4.1  อุตสาห  มานะดี. (2554). เทคโนโลยีการแปรรูปข้าว.  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 209 หนา้.   
  ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. 2555 และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท   ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                 
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) 
  (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
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4.1.3  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  4.1.3.1 ......................................................................................................................... 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

4.1.3.2 ......................................................................................................................... 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

4.1.3.3 ......................................................................................................................... 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

4.1.4 ตํารา  หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 
  4.1.4.1  อุตสาห  มานะดี. (2554). เทคโนโลยีการแปรรูปข้าว.  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 209 หนา้.   
  ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. 2555 และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท   ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                 
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) 
  (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

     

 
 

 4.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา “ตําแหน่งรองศาสตราจารย์” 
 4.2.1 ผลงานวิจัย 
  4.2.1.1  Manadee, A. and Arranz-Martínez, P. (2015). Formulating low 
glycaemic index rice flour to be used as a functional ingredient. Journal of Cereal 
Science, 61, 33-40. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

  4.2.1.2  Manadee, A. and Sangkhiaw, J. (2014). Effects of amylose and 
resistant starch on glycaemic index of rice noodles. LWT - Food Science and 
Technology, 59, 1129-1135. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

4.2.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
4.2.2.1  ....................................................................................................................... 

   ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

4.2.2.2  ....................................................................................................................... 
   ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

 
 4.2.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  4.2.3.1  ....................................................................................................................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
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    ไม่เคยใช ้  

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

  4.2.3.1  ....................................................................................................................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

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

 4.2.4 ตําราหรือหนังสือ 
  4.2.4.1  อุตสาห  มานะดี. (2556). การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 247 หน้า.  
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

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

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ใหผู้้เขียนรว่มส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
  4.3 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา “ตําแหน่งศาสตราจารย์”   
 4.3.1 ผลงานวิจัย 
  4.3.1.1  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

 
4.3.2 ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 

  4.3.2.1  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
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    ไม่เคยใช ้  

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

  4.2.3.1  ....................................................................................................................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

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

 4.2.4 ตําราหรือหนังสือ 
  4.2.4.1  อุตสาห  มานะดี. (2556). การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 247 หน้า.  
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช ้  

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

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ใหผู้้เขียนรว่มส่งหลักฐานรบัรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
  4.3 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา “ตําแหน่งศาสตราจารย์”   
 4.3.1 ผลงานวิจัย 
  4.3.1.1  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

 
4.3.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  4.3.2.1  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 

 
 
    ไม่เคยใช ้  

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

 

4.3.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  4.3.3.1  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

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

 

 4.3.4 ผลงานแต่งตําราหรือหนังสือ 
  4.3.4.1  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช ้  

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.....  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท   ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                 
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) 
 (ในกรณีที่มีผู้ เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้ เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด                 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ............อุตสาห  มานะดี)...............เจ้าของประวตั ิ
                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุตสาห  มานะดี) 
                                          ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
                                  วันที่...29..เดือน...มิถุนายน....พ.ศ. ..2560.... 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินคณุสมบตัิโดยผูบ้ังคบับญัชา 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง....รองศาสตราจารย์........ 
ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร  (1809) 

อนุสาขาวิชา  วิทยาการอาหาร (180901) 
ของ นายอุตสาห  มานะด ี

สังกัดสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

-------------------------------- 
 
      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว........นายมานะ  อุตสาห ...............เป็นผู้มีคุณสมบัติ... (ครบถ้วน/
ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 
 
 

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

ตําแหน่ง  ..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

 
 
ความเหน็ผูบ้ังคบับญัชาระดบัคณบดหีรือเทียบเทา่ 
 

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว    นายอุตสาห  มานะดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ        
(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)..ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ 
ศาสตราจารย์)... 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
(...................................................................) 
ตําแหน่ง................................................... 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินคณุสมบตัิโดยผูบ้ังคบับญัชา 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง....รองศาสตราจารย์........ 
ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร  (1809) 

อนุสาขาวิชา  วิทยาการอาหาร (180901) 
ของ นายอุตสาห  มานะดี 

สังกัดสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

-------------------------------- 
 
      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว........นายมานะ  อุตสาห ...............เป็นผู้มีคุณสมบัติ... (ครบถ้วน/
ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 
 
 

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

ตําแหน่ง  ..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

 
 
ความเหน็ผูบ้ังคบับญัชาระดบัคณบดหีรือเทียบเทา่ 
 

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว    นายอุตสาห  มานะดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ        
(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)..ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ 
ศาสตราจารย์)... 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
(...................................................................) 
ตําแหน่ง................................................... 

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

 
 
ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน 

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่............................. เมื่อวันที่ ....................... 
ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว  อุตสาห  มานะดี  แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....
(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ)...ในการสอน  มีคุณภาพ(อยู่ / ไม่อยู่) ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
สถาบันกําหนดโดยได้เสนอ  (เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน) FST444  3(2-3-5)  เทคโนโลยี 
ธัญชาติและผลิตภัณฑ ์   

 

 
 

       ลงช่ือ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
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ส่วนที่ 4  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ 1 การพจิารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพื่อทาํหน้าทีป่ระเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) อนุสาขาวิชาวิทยาการ
อาหาร. (180901) ในการประชุมครั้งที่........./.............    เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผล
งานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว อุตสาห    มานะดี ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /    
รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) อนุสาขาวิชา
วิทยาการอาหาร. (180901).  แล้วเห็นว่า 
 
  1) งานวิจัย.....2.......เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   1.1) Ausaha, M. and Arranz-Martínez, P. (2015). Formulating low 
glycaemic index rice flour to be used as a functional ingredient. Journal of Cereal Science, 
61, 33-40.   ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...90....   คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   1.2). Ausaha, M. and Sangkhiaw, J. (2014). Effects of amylose and 
resistant starch on glycaemic index of rice noodles. LWT - Food Science and Technology, 
59, 1129-1135.  ผู้ขอมสี่วนร่วมร้อยละ ..90.....     คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เร่ือง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด
.........เรื่อง ได้แก ่
   2.1).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   2.2).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                    
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

  3) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
.........เรื่อง ได้แก ่
   3.1).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   3.2).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
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ส่วนที่ 4  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ 1 การพจิารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพื่อทาํหน้าทีป่ระเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) อนุสาขาวิชาวิทยาการ
อาหาร. (180901) ในการประชุมครั้งที่........./.............    เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผล
งานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว อุตสาห    มานะดี ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /    
รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) อนุสาขาวิชา
วิทยาการอาหาร. (180901).  แล้วเห็นว่า 
 
  1) งานวิจัย.....2.......เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   1.1) Ausaha, M. and Arranz-Martínez, P. (2015). Formulating low 
glycaemic index rice flour to be used as a functional ingredient. Journal of Cereal Science, 
61, 33-40.   ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...90....   คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   1.2). Ausaha, M. and Sangkhiaw, J. (2014). Effects of amylose and 
resistant starch on glycaemic index of rice noodles. LWT - Food Science and Technology, 
59, 1129-1135.  ผู้ขอมสี่วนร่วมร้อยละ ..90.....     คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เร่ือง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด
.........เรื่อง ได้แก ่
   2.1).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   2.2).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                    
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

  3) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
.........เรื่อง ได้แก ่
   3.1).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   3.2).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   
 
 
 
 
 

 
 

4) ตํารา/หนังสือ.....1.......เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด.........เรื่อง 
ได้แก่ 
   
   4.1)  อุตสาห มานะดี. (2556). การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 247 หน้า. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..100.....         คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   4.2).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  5) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด........เรื่อง 
ได้แก่ 
   5.1).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   5.2).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......              
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จาํนวนหน้า  เป็นต้น) 
 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดว้ย:  ผลงานมเีนื้อหาเกี่ยวกบัเรื่องอะไร             
ผลที่ไดร้บั  การนาํไปใชป้ระโยชน์  และแสดงใหเ้หน็ถึงความเชี่ยวชาญอยา่งไร 

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

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

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

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

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
        เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ......... 
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ตอนที่ 2 การพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ...มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ....           
ในการประชุมครั้งที่............เมื่อวันที่.....................................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 
นาย/นาง/นางสาว  อุตสาห    มานะดี  ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  และ/หรือ ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด  และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด  จึงเห็น..
(สมควร/ไม่สมควร)..   ให้กําหนดตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.  อุตสาห    มานะดีเป็นตําแหน่ง...(ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) 
อนุสาขาวิชาวิทยาการอาหาร (180901) และให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
 

ลงช่ือ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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ตอนที่ 2 การพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ...มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ....           
ในการประชุมครั้งที่............เมื่อวันที่.....................................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 
นาย/นาง/นางสาว  อุตสาห    มานะดี  ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  และ/หรือ ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด  และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด  จึงเห็น..
(สมควร/ไม่สมควร)..   ให้กําหนดตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.  อุตสาห    มานะดีเป็นตําแหน่ง...(ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) 
อนุสาขาวิชาวิทยาการอาหาร (180901) และให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
 

ลงช่ือ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส่วนที่ 5 มติสภาสถาบนัอุดมศกึษา    
 
  สภามหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่......../.............. เมื่อวันที่............ 
เดือน.......................พ.ศ..............พิจารณาแล้วมีมติ(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 

1. ให้แต่งต้ัง นาย/นาง/นางสาว..  อุตสาห    มานะดี ให้ดํารงตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) อนุสาขาวิชา
วิทยาการอาหาร. (180901). ได้ต้ังแต่วันที่...............................    ซ่ึงเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  (ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ.........)     

2. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ัง
บุคคลดังกล่าวในข้อ 1  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งต้ัง พร้อมส่งสําเนา
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. 03)  

    (สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
นาย/นาง/นางสาว. .................................. ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา. .. ..................................   
ได้ต้ังแต่วันที่.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ 
ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ....).....  พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงาน    
ทางวิชาการ   ผลงานทางวิชาการ  และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. 03) 
 
 

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

            ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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สําหรับผู้เสนอขอ 

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
  ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐  กําหนดให้ผู้ขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้รักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ๖ ประการ ข้าพเจ้า
ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการขอยืนยันว่าในการทําผลงานทางวิชาการทุกประเภท 
  ๑. มีความซ่ือสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่
ลอกเลียนผลงานผู้อื่น ไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลัก
วิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่    
  ๒. อ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง
เพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า  
   ๓. ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้
อื่นหรือ สิทธิมนุษยชน  
  ๔. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ 
ปราศจากอคติและเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่
ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ  

   ๕. นําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
  ๖. หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทําการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอ

ตําแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มี
การดําเนินการ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่กําหนดไว้ข้างต้น ๖ ประการ และข้าพเจ้าได้รับ
ทราบผลของการละเมิดหลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว   
 
 

ลงชื่อ ........................................................................(ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง)  
                                            (........................................................................) 
             วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. .......... 

 
หมายเหตุ : ให้ผู้ขอเสนอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ “ยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจาก  
      คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” ในกรณีที่มีการทําการวิจัยในคนหรือสัตว์ 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ

41



สําหรับผู้ขอ 
แบบแสดงหลักฐานการมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการประเภท............................................................................................................................................. 

เรื่อง.................................................................................................................................................................................. 

ผู้ร่วมงาน  จํานวน.......................คน  แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 

(๑) 
ชื่อผู้ร่วมงาน 

(๒) 
สารบัญ รายงานการวิจัย ฉบับ
สมบูรณ์ และระบุว่าผู้ขอกําหนด

ตําแหน่งเขียนส่วนใด 

(๓) 
ปริมาณงานรอ้ยละ 

พร้อมระบบุทบาทและหนา้ที่ 
ความรับผิดชอบอื่น 

นอกเหนือจากที่แสดงในช่อง (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หมายเหตุ : ...................................................................................................................................................................... 

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

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

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

เหตุผลทีผู่้ร่วมงานไม่อาจลงนามได้หรือไม่สามารถระบกุารมีส่วนร่วมได้ 
ชื่อผู้ร่วมงาน ...........................................................................เหตุผล ................................................................ 
ชื่อผู้ร่วมงาน ...........................................................................เหตุผล ................................................................ 
ลงชื่อ..................................................................รับรอง (ผู้ขอกําหนดตาํแหน่ง) 
ลงชื่อ..................................................................รับรอง (หัวหน้าส่วนงาน)
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For Applicant  
Academic Contribution Form 

Type of Academic Work .......................................................................................................................................................................................... 

Title.................................................................................................................................................................................................................................. 

Number of co-authors.........................................from each author is as follow :  

(1) 
Name/Last Name of  

Co-authors 

(2) 
Content Full Research Report 
and Specify which Section of 

the Writing Position 

(3) 
Contribution Percentage 
and Responsibility (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Remarks :  .................................................................................................................................................................... 

Signature ……………………………………….. 
                (…………………………..……..…...) 

Signature ……………………………………….. 
                (…………………………..……..…...) 

Signature ……………………………………….. 
                (…………………………..……..…...) 

 

In case the members/authors are unable to sign or define the contribution: 

Author..................................................................Reason ................................................................ 

Author..................................................................Reason ................................................................ 

Sign..................................................................Applicant 

Sign.................................................................. Dean 
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สําหรบัผู้เสนอขอ 
 

แบบเสนอขอทราบรายชือ่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ 
 

 
  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................. 
สังกัดภาควิชา............................................................คณะ........................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)ในสาขาวิชา........................................................ อนุสาขาวิชา................................................   
ขอแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

ประสงค์จะทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้า 

ไม่ประสงค์จะทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

 
                                                             ลงช่ือ  ........................................................... 
                               (...........................................................) 
                                                         ตําแหน่ง  ........................................................... 
                                                                    วันที่.........เดือน.......................พ.ศ........ 
 
 
หมายเหตุ  กรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการประสงค์จะขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทําหน้าที่
ประเมินผลงานของตน  หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่ออาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการของท่านได้ เช่น ทําให้เกิดความล่าช้า  เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิอาจปฏิเสธที่จะ
ประเมินผลงานทางวิชาการได้ 
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สําหรบัผู้เสนอขอ 
 

แบบเสนอขอทราบรายชือ่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ 
 

 
  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................. 
สังกัดภาควิชา............................................................คณะ........................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)ในสาขาวิชา........................................................ อนุสาขาวิชา................................................   
ขอแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

ประสงค์จะทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้า 

ไม่ประสงค์จะทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

 
                                                             ลงช่ือ  ........................................................... 
                               (...........................................................) 
                                                         ตําแหน่ง  ........................................................... 
                                                                    วันที่.........เดือน.......................พ.ศ........ 
 
 
หมายเหตุ  กรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการประสงค์จะขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทําหน้าที่
ประเมินผลงานของตน  หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่ออาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการของท่านได้ เช่น ทําให้เกิดความล่าช้า  เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิอาจปฏิเสธที่จะ
ประเมินผลงานทางวิชาการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สําหรบั Peer Reviewer 
 

หลักฐานแสดงการประเมินผลงาน………............... 
โดยผู้ทรงคณุวุฒิ (Peer Reviewer) 

 
(ช่ือหน่วยงาน         )                                 .   
................................................................................ 

 
            วันที่............................................................ 
  
เรื่อง รับรองการประเมินผลงานทางวิชาการ 
เรียน    ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําคณะ......................................
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
  ด้วยข้าพเจ้า            (ช่ือ Peer Reviewer)          ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) 
ในสาขาวิชา  ได้ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการประเภท                                     
ช่ือผลงานทางวิชาการ       (ช่ือผลงาน)                          ของ    (ผู้เสนอขอ)   .
เมื่อวันที่ ............................................นั้น 

  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ประเมินผลงานทางวิชาการนี้จริง 
         
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

      
โทรศัพท์ .......................................  
โทรสาร ......................................... 
 
หมายเหตุ : ใช้สําหรับงานแปล, พจนานุกรม สารานกุรม นามานุกรม และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน, 
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะศิลปะ, ตําราและบทความทางวิชาการ  
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สําหรบัผู้ใหทุ้น 
 

หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบบัสมบรูณ์  
(กรณีรับทนุ) 

 
(ช่ือหน่วยงานที่ให้ทุน)                                 .   
................................................................................ 

 
            วันที่............................................................ 
  
เรื่อง รับรองผลงานวิจัย 
เรียน   ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําคณะ......................................
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
  ด้วย                 ( ช่ือหน่วยงานที่ให้ทุน)                         ได้ให้การสนับสนุน
โครงการวิจัยช่ือ ................................................ ซึ่งมี            (ช่ือผู้วิจัย)            เป็นผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยได้ส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ และ        (ช่ือหน่วยงานที่ให้ทุน)        ได้มีการจัดให้มีการอ่านประเมินผลงานโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer reviewer) จํานวน .......... ท่าน (แนบรายชื่อ) แล้วเมื่อวันที่ ............................................ 
         
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

      
 
 
หน่วยงาน...................................... 
โทรศัพท์ .......................................  
โทรสาร ......................................... 
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สําหรบัผู้ใหทุ้น 
 

หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบบัสมบรูณ์  
(กรณีรับทนุ) 

 
(ช่ือหน่วยงานที่ให้ทุน)                                 .   
................................................................................ 

 
            วันที่............................................................ 
  
เรื่อง รับรองผลงานวิจัย 
เรียน   ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําคณะ......................................
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
  ด้วย                 ( ช่ือหน่วยงานที่ให้ทุน)                         ได้ให้การสนับสนุน
โครงการวิจัยช่ือ ................................................ ซึ่งมี            (ช่ือผู้วิจัย)            เป็นผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยได้ส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ และ        (ช่ือหน่วยงานที่ให้ทุน)        ได้มีการจัดให้มีการอ่านประเมินผลงานโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer reviewer) จํานวน .......... ท่าน (แนบรายชื่อ) แล้วเมื่อวันที่ ............................................ 
         
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

      
 
 
หน่วยงาน...................................... 
โทรศัพท์ .......................................  
โทรสาร ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สําหรบั Peer Reviewer 
 

หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบบัสมบรูณ์  
(กรณีไม่ไดร้บัทุน) 

       
(ช่ือหน่วยงาน         )                                 .   
................................................................................ 

 
            วันที่............................................................ 
  
เรื่อง รับรองการประเมินผลงานทางวิชาการ 
เรียน    ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําคณะ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
 
  ด้วยข้าพเจ้า            (ช่ือ Peer Reviewer)          ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ(Peer Reviewer)      

ในสาขาวิชา  ได้อ่านงานวิจัยเรื่อง ................................................................................................... 

ตามที่ผู้เขียนได้ขอให้ช่วยอ่านและให้คําแนะนํา  

  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้
อ่านงานวิจัยฉบับน้ีจริง 
         
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

  
 
 
 
โทรศัพท์ .......................................  
โทรสาร ......................................... 
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แบบยืนยันการเผยแพรบ่ทความวิจยั/Proceedings ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 

 
ช่ือผลงานวิจัย....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่างานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือ Proceedings ซึ่งปรากฏใน
ฐานข้อมูลดังต่อไปนี้ (กรุณาทําเครื่องหมาย   และ แนบหลักฐานประกอบ) 

1. ฐานข้อมลูระดับนานาชาติ 
  Academic Search Premier  
  Agricola          BIOSIS  
  CINAHL          EiCOMPENDEX  
  ERIC          H.W.Wilson  
  Infotrieve          Ingenta Connect  
  INSPEC          MathSciNet  
  MEDLINE/Pubmed        PsycINFO 
  Pubmed          ScienceDirect  
  SciFinder          Scopus  
  Social Science Research Network      Web of Knowledge  

 
2. ฐานข้อมลูระดับชาติ 

  ศูนย์ดัชนกีารอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่ม     
      ที่ 1 และกลุ่มที ่2 

  โดยข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบเป็นผลการค้นหาหรือเอกสารที่ระบุว่าวารสาร          
หรือ Proceedings ดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาพร้อมนี้แล้ว ทั้งนี้ช่ือเรื่องที่ตีพิมพ์ต้องเกี่ยวข้อง
กับช่ือผลงาน 

 
      ลงช่ือ................................................ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง 
          (......................................................) 

 
ใช้ถึง 30  กันยายน พ.ศ. 2562 

ส ำหรับผู้ขอ 

แบบรับรองผลงานวิจัยว่าได้ด าเนินการตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์ 

  ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)................................. สังกัดสำขำวิชำ......................................... 
คณะ................................................................................... มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม  ได้เสนอขอ
ก ำหนดต ำแหน่ง (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์ /ศำสตรำจำรย์)..........................................................  
ในสำขำวิชำรหัส...................................................อนุสำขำวิชำรหัส..................................................................... 

  ขอรับรองว่ำ  

 ผลงำนวิจัยนี้ได้รับกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในคน/สัตว์ (ต้องแนบหลักฐำนจำก
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน/สัตว์ แล้วแต่กรณี) 

 งำนวิจัยไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรท ำกำรวิจัยในคน/สัตว์ (โปรดแสดงข้อมูลว่ำ
งำนวิจัยนี้ไม่เก่ียวข้องเพรำะอะไร)  
............................................................................................................................ ........
............................................................................................................................. .......
.................................................................................................................... ................
............................................................................................................................. .......
.................................................................................................................................... 
  

ลงชื่อ ........................................................................(ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่ง)  
                                                  (........................................................................) 
                   วันที่ ........... เดอืน ............................... พ.ศ. .......... 

 

 

หมำยเหตุ : ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ .ศ.2560 ข้อ 5.1.4 (6)  ระบุว่ำ หำกผลงำนทำง
วิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งจะต้องยื่นหลักฐำนแสดงกำร
อนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที่มีกำรด ำเนินกำร  
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ตัวอย่างการค านวณระยะเวลา 
 
กรณีได้รบัวุฒิเพ่ิมขึ้น 
 
การค านวณหาระยะเวลาทีต่้องด ารงต าแหน่งอาจารย ์ กรณีมีการปรับวุฒกิารศึกษาที่สูงขึน้ 
 
= ระยะเวลาที่ยงัขาดตามวฒุิการศึกษาเดมิ   x  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามวุฒกิารศึกษาใหม่ (ปี) 
   เดือน          คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่งตามวฒุิการศึกษาเดมิ (ปี) 
 
หมายเหต ุ แปลงหนว่ยระยะเวลาในการค านวณจากปีเป็นเดือนก่อน 
 
ตัวอย่าง 
  นางสมใจ   มีวฒุิปริญญาโท   ท าการสอนเป็นเวลา  2  ปี  4  เดือน  ต่อมาลาศึกษา
ต่อและได้รบัวฒุิปรญิญาเอกเพิ่มขึ้น  และกลับมาท าการสอนหลังจากได้รับวุฒปิรญิญาเอก  ดังนั้นนาง
สมใจ  จะต้องท าการสอนดว้ยวฒุิปรญิญาเอกอกีกี่ป ี จงึจะขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยไ์ด้ 
วิธีการค านวณ  ดังน้ี 
คุณสมบตัิเฉพาะปริญญาโท  4  ป ี   =  48  เดือน 
คุณสมบตัิเฉพาะต าแหนง่ปรญิญาเอก  1  ป ี  =  12  เดือน 
นางสมใจ  ท าการสอนดว้ยวุฒปิริญญาโทมาแล้ว  2  ป ี 4  เดือน =  28  เดือน 
ยังขาดระยะเวลาที่ต้องท าการสอนตามวฒุิปรญิญาโท    = 48-28       =  20  เดอืน 
ต่อมาเมื่อได้รบัวฒุิปริญญาเอกจะต้องท าการสอนอีก  =  20 x  ๑

๔
 =  5 เดือน     

ดังนัน้  นางสมใจ  จะต้องท าการสอนดว้ยปริญญาเอกอกี   =  5  เดือน 

กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

 หากจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และประสงค์จะขอต าแหน่งทาง
วิชาการให้เสนอขอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม  และต้องเป็นการขอต าแหน่งทาง
วิชาการโดยวิธีปกติเท่านั้น 
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กรณีตรวจสอบระยะเวลา 
 
  การค านวณหาระยะเวลาทีต่้องปฏบิัตงิานในต าแหน่งอาจารย์  กรณมีีวฒุิการศึกษาที่
สูงขึ้น  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

เกณฑ์ระยะเวลา 
วุฒิการศกึษา/ระยะเวลาปฏบิัติงาน ป ี เดือน วัน 

-ระดับปริญญาตรี (A) 6  72 2,190 
-ระดับปริญญาโท (B)  4  48 1,460 
-ระดับปริญญาเอก (พ้นทดลองงาน) (C) 1  12 365 

 สูตรค านวณ   :    
 
  

 
  

 
     หรอื  

     
 

     
 
       

 สัญลักษณ์การค านวณ 

  A = ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งอาจารย์วฒุิระดบัปรญิญาตร ี(วนั/เดือน/ปี) 
  B = ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งอาจารย์วฒุิระดบัปรญิญาโท (วัน/เดือน/ปี) 
  C = ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งอาจารย์วฒุิระดบัปรญิญาเอก (วัน/เดือน/ปี) 
  1 = ค่าคงทีข่องระยะเวลาเริ่มการยื่นขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

หมายเหตุ  หากค่าคงที่   1 สามารถยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได ้
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  C = ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งอาจารย์วฒุิระดบัปรญิญาเอก (วัน/เดือน/ปี) 
  1 = ค่าคงทีข่องระยะเวลาเริ่มการยื่นขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

หมายเหตุ  หากค่าคงที่   1 สามารถยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได ้
  

 

ตัวอย่าง 
  อาจารยส์มใจ  ดั่งหวัง  บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการในวุฒิปริญญาโท  
เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2555  ต่อมาวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ได้ขอลาศึกษาในระดับปริญญาเอก  
และกลับเข้าปฏิบัติงานในวันที่  10  พฤษภาคม  2561 และเมื่อวันที่ 9  มกราคม  2561  ได้ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จึงตรวจสอบว่าคุณสมบัติเป็นไปเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่ง    
ทางวิชาการหรือไม่   
 

คุณวุฒ ิ การด ารงต าแหน่ง/ปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

ปริญญาโท วันบรรจแุละปฏิบัตงิาน 1 มกราคม 2555 2 ป ี3 เดือน 
(850 วนั) ถึง 30 เมษายน 2557 

ลาเรียน วันลาเรียน 1 พฤษภาคม 2557 หยุดนบัเวลา 
วันกลบัปฏิบตัิงาน 10 พฤษภาคม 2560 

ปริญญาเอก วันกลบัปฏิบตัิงาน 10 พฤษภาคม 2560 8 เดือน 
(245 วนั) ถึงวนัยื่นขอต าแหนง่ 9  มกราคม 2561 

 
การค านวณ 
 จากสูตร      

     
 

     
 
       

 เริ่มบรรจดุ้วยวุฒปิริญญาโท 
   B = 850 วนั   
   C = 245 วัน 
 
 แทนค่าจากสูตร      :               +               

 
   จากการค านวณของอาจารย์สมใจ  ดั่งหวัง มีค่าคงที่เท่ากับ 1.27 แสดงว่า อาจารย์สมใจ  

ดั่งหวัง มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์จึงสามารถยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้   
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ตนว. 2 
แบบประเมินงานวิจัย 

(กลุ่มที่ 1 : ประเภทงานวิจยั) 
ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
งานวิจัยเรื่อง                
              
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย   
2 แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการน าไปใช้ประโยชน์   
3 เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่

เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
  

4 เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย   
5 เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่งและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เป็นการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือเกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบ 
(Impact) อย่างชัดเจน 

  

6 เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

  

ข้อสังเกต
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 6 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 4 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 2 
 

 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 
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ตนว. 3 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน   
2 มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย   
3 มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจ

สถานการณ์ จนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
มีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 

  

4 ต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรม
อ่ืนได้หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม 

  

5 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง   
6 เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการ

ยอมรับระดับนานาชาติ 
  

ข้อสังเกต
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 6 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 4 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 2  
 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 
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ตนว. 3 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน   
2 มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย   
3 มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจ

สถานการณ์ จนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
มีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 

  

4 ต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรม
อ่ืนได้หรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม 

  

5 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง   
6 เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการ

ยอมรับระดับนานาชาติ 
  

ข้อสังเกต
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 6 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 4 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 2  
 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

 
  

ตนว. 4 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทผลงานวชิาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้) 

ชื่อ – สกุล  ผู้เสนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              

กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีปรับจากแนวคิด
เดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่ 

  

2 มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้หรือ
คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง 

  

3 มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มอ่ืนได ้

  

4 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี 
Impact Factors 

  

5 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรือ
งานประดิษฐ์คิดค้นในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 

  

ข้อสังเกต
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 5 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 4 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 2  
 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 
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ตนว. 5 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทผลงานวชิาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ) 

ชื่อ – สกุล  ผู้เสนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              

กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนุน ซึ่งแสดง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

  

2 ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาหรือพัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดย
ต้องมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ  

  

3 มีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง   
4 ต้องได้รับการอ้างอิงอภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคมหรือได้รับการน าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบ

ในนโยบายสาธารณะนั้น 
  

5 นโยบายสาธารณะเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง   

ข้อสังเกต
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 5 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 3 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 
 

 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

  

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ตนว. 5 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทผลงานวชิาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ) 

ชื่อ – สกุล  ผู้เสนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              

กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนุน ซึ่งแสดง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

  

2 ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาหรือพัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดย
ต้องมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ  

  

3 มีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง   
4 ต้องได้รับการอ้างอิงอภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคมหรือได้รับการน าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบ

ในนโยบายสาธารณะนั้น 
  

5 นโยบายสาธารณะเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง   

ข้อสังเกต
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 5 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 3 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 
 

 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

  

ตนว. 6  
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทกรณศีึกษา) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา บทส่งท้าย รายละเอียดข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ 

  

2 เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 

  

3 เป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ   
4 เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย   
5 เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู้ศึกษามาก่อน   
6 มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซ้ึง   
7 สร้างความรู้ใหม่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน   
8 เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
  

ข้อสังเกต
............................................................................ ......................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. .......................................................  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 8 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 4 หากมีคุณสมบัติข้อ 1-2  
 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ตนว. 7 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(กลุ่ม 2 : ประเภทงานแปล) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีบทน าของผู้แปลที่ให้
ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล 

  

2 มีการใช้ภาษาท่ีสละสลวยอ่านและเข้าใจได้ง่าย   
3 มีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
4 มีการค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้แปลใส่ไว้ในบทน า หรือในเชิงอรรถ   

ข้อสังเกต
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 4 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 2 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 
 

 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

  

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ตนว. 7 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(กลุ่ม 2 : ประเภทงานแปล) 

ชื่อ – สกุล  ผู้เสนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีบทน าของผู้แปลที่ให้
ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล 

  

2 มีการใช้ภาษาท่ีสละสลวยอ่านและเข้าใจได้ง่าย   
3 มีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
4 มีการค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้แปลใส่ไว้ในบทน า หรือในเชิงอรรถ   

ข้อสังเกต
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 4 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 2 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 
 

 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

  

ตนว. 8 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทงานแปล (กลุ่มทางสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร)์) 

ชื่อ – สกุล  ผู้เสนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรม
ต้นก าเนิด 

  

2 บ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี   
3 มีการวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับ

งานวิจัย 
  

4 มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาค
และมหภาค 

  

5 เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความความสามารถในการสื่อสารความหมายในระดับสูง
มาก 

  

6 มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งใน
ลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี 

  

7 มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาค
และมหภาค 

  

8 เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการ 

  

9 เป็นงานแปลที่อยู่ในระดับที่พึงยืดถือเป็นแบบฉบับได้   
10 มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทาง

วิชาการ 
  

 
  

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ข้อสังเกต
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 10 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 7 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 4  
 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 
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ข้อสังเกต
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 10 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 7 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 4  
 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

 
  

ตนว. 9 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทพจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) นามานุกรม (Directory) และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
                 
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 ความถูกต้องและความเหมาะสมของงานอ้างอิง   
2 การรวบรวม เรียบเรียง และการจัดระบบอ้างอิง   
3 เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พื้นฐานอันถูกต้อง   
4 เป็นงานอ้างอิงที่ทันสมัย   
5 ครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างขวางตามท่ียอมรับกันในวงวิชาการ   
6 มีการให้ข้อมูลและทัศนะท่ีชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือ

สาขาวิชานั้น ๆ 
  

7 มีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิดเชิงวิพากษ์และ/หรือเกิดความสนใจที่จะศึกษา
ต่อไป 

  

ข้อสังเกต
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 10 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 7 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 4  
 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

 
  

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ตนว. 10 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
               
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

หัวข้อการประเมิน 

 ระดับพอใช้     1.  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิงวิชาการมีผลการ 
        ทดสอบคุณสมบัติตามหลักวิชาการท่ีชัดเจน เชื่อถือได้ 

 ระดับดี  2.  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิงวิชาการ มีผลการ 
        ทดสอบคุณสมบัติตามหลักวิชาการท่ีชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มี 
        ศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม ในระดับปานกลาง 

 ระดับดีมาก 3.  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิงวิชาการมากขึ้น มีผล 
        การทดสอบคุณสมบัติตามหลักวิชาการท่ีชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้น 
        ไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

 ระดับดีเด่น 4.  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผล 
       การทดสอบคุณสมบัติโดดเด่น และมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิด 
       ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทาง 
       สังคมในระดับสูง 
 
ข้อสังเกต.............................................................................. .......................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
 
              ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 
          (         ) 
                                                                     วันที่.........เดือน................พ.ศ................ 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ตนว. 10 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
               
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

หัวข้อการประเมิน 

 ระดับพอใช้     1.  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิงวิชาการมีผลการ 
        ทดสอบคุณสมบัติตามหลักวิชาการท่ีชัดเจน เชื่อถือได้ 

 ระดับดี  2.  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิงวิชาการ มีผลการ 
        ทดสอบคุณสมบัติตามหลักวิชาการท่ีชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มี 
        ศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม ในระดับปานกลาง 

 ระดับดีมาก 3.  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิงวิชาการมากขึ้น มีผล 
        การทดสอบคุณสมบัติตามหลักวิชาการท่ีชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้น 
        ไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

 ระดับดีเด่น 4.  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผล 
       การทดสอบคุณสมบัติโดดเด่น และมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิด 
       ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทาง 
       สังคมในระดับสูง 
 
ข้อสังเกต.............................................................................. .......................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
 
              ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 
          (         ) 
                                                                     วันที่.........เดือน................พ.ศ................ 

ตนว. 11 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศลิปะ) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
                
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ    
2 ผู้ประพันธ์อธิบายหลักการสร้างสรรค์ท่ีสื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี   
3 ผู้ประพันธ์อธิบายกระบวนสร้างสรรค์ที่สื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี   
4 เป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อวรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการเขียน

สร้างสรรค์ (Creative Writing) และการศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ 
  

5 เป็นงานที่สร้างมิติใหม่ในด้านการสร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียน
สร้างสรรค์ (Creative Writing) และการศึกษาศิลปะ 

  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 5 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 4 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 3  
 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

 

 

  

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ตนว. 12 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทสิทธบิัตร (Patent)) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
               
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

หัวข้อการประเมิน 

 ระดับพอใช้     1.  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

 ระดับดี  2.  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือพัฒนาต่อยอด 

 ระดับดีมาก 3.  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง 
        พาณิชย์ระดับชาติ 

 ระดับดีเด่น 4.  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ระดับ 
        นานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิง  
        สาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
             
 
ข้อสังเกต........................................................................................................................................ ............................. 
..................................................................................................... ...............................................................................  
 
              ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 
          (         ) 
                                                                     วันที่.........เดือน................พ.ศ................ 
 

  

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ตนว. 12 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม 2 : ประเภทสิทธบิัตร (Patent)) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
               
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

หัวข้อการประเมิน 

 ระดับพอใช้     1.  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

 ระดับดี  2.  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือพัฒนาต่อยอด 

 ระดับดีมาก 3.  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง 
        พาณิชย์ระดับชาติ 

 ระดับดีเด่น 4.  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ระดับ 
        นานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิง  
        สาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
             
 
ข้อสังเกต........................................................................................................................................ ............................. 
..................................................................................................... ...............................................................................  
 
              ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 
          (         ) 
                                                                     วันที่.........เดือน................พ.ศ................ 
 

  

ตนว. 13 
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม 

(กลุ่ม 3 : ประเภทผลงานรบัใช้สังคม) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
ข้อ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน   
2 มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากร

ภาครัฐหรือภาคเอกชน 
  

3 มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจ
สถานการณ์ มีการถ่ายทอดผลงานทางวิชาการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่าง
เป็นที่ประจักษ์ 

  

4 เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ   
5 ต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์      

จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม 
องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนอื่นได้ 

  

6 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม   
7 ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง   
8 เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 
  

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 8 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 6 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 4  
 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

 
  

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ตนว. 14 
แบบประเมินต ารา 

(กลุ่ม 4 : ประเภทต ารา) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระเชิงวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย   
2 มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา   
3 มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  

4 มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

  

5 สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้   
6 มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้

ใหม่ (Body of Knowledge) 
  

7 มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง   
8 เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ   

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 8 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 5 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 2  
 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

 
  

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ตนว. 14 
แบบประเมินต ารา 

(กลุ่ม 4 : ประเภทต ารา) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระเชิงวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย   
2 มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา   
3 มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  

4 มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

  

5 สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้   
6 มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้

ใหม่ (Body of Knowledge) 
  

7 มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง   
8 เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ   

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 8 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 5 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 2  
 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

 
  

ตนว. 15 
แบบประเมินหนังสือ 

(กลุ่ม 4 : ประเภทหนังสือ) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเชิงวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย   
2 มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ   
3 มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  

4 มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

  

5 สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้   
6 มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้

ใหม ่(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  

7 มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง   
8 เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ   

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 8 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 5 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 2  
 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

  

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ตนว. 16 
แบบประเมินบทความทางวิชาการ 

(กลุ่ม 4 : ประเภทบทความทางวิชาการ) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              

กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นบทความวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระเชิงวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย   
2 มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ   
3 มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  

4 สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้   
5 มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้

ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  

6 มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง   
7 เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ   

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 7 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 5 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 2 
 

 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ตนว. 16 
แบบประเมินบทความทางวิชาการ 

(กลุ่ม 4 : ประเภทบทความทางวิชาการ) 

ชื่อ – สกุล  ผูเ้สนอผลงาน           
คณะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชารหัส      อนุสาขาวิชารหัส     
ชื่อผลงาน               
              

กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง หากท่านพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 

1 เป็นบทความวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระเชิงวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย   
2 มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ   
3 มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  

4 สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้   
5 มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้

ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  

6 มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง   
7 เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ   

สรุปผลการประเมิน 
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หากมีคุณสมบัติข้อ 1 – 7 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 5 หากมีคุณสมบัติข้อ 1 - 2 
 

 

ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................................................ ผู้ประเมิน 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................. 

 

ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๑  
แบบรับรองการเผยแพรเ่อกสารประกอบการสอน/คําสอน 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………....................... 

สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ...................................................................... 

เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   

***************** 
ผลงาน : เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน 

ช่ือเรื่อง........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
ได้นําไปใช้ในการเรียนการสอนใน “รหัสและช่ือรายวิชา”............................................................................. 
จํานวนหน่วยกิต..............................................................................................................................................
นักศึกษาวิชาเอก............................................กลุ่มเรียน............................ภาคเรียนที่.............../.................... 

 

 คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มีการ
เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน  โดยใช้ในการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 

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

หมายเหตุ   เอกสารประกอบการสอน  อาจเป็นเอกสารที่จัดทําเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสําเนาเย็บเล่มหรือ
เป็นสื่ออ่ืน ๆ  อาทิ  ซีดีรอม  ท่ีได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 

  เอกสารคําสอน ต้องได้รับการจัดทําเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือ
สื่ออ่ืน ๆ ท่ีแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คําสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชาน้ัน ๆ มาแล้ว 
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

 รผ./๐๒ 

แบบรับรองการเผยแพรง่านวิจัย 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 

สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 

เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 

๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๑ ประเภทงานวิจัย 

ช่ือวิจัย............................................................................................................................................................. 

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

๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 

     รายงานการวจิัยท่ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 

     บทความวิจัยท่ีประมวลสรปุกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยน้ัน ให้มีความกระชับ
และสั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

     รูปแบบหนังสือ (Monograph) ซึ่งนํางานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 

๓. ลักษณะการเผยแพร่ 

     การเผยแพร่รปูของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลท่ี 
ก.พ.อ.กําหนด  ท้ังน้ีวารสารทางวิชาการน้ันอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิง่พิมพ์  หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
     เผยแพรใ่นหนังสือรวมบทความวิจัย 
   นําเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการท่ีเป็นฉบับเต็มของการประชุม
ระดับชาติและระดับนานาชาติหรือรูปแบบการนําเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวล
บทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยัง
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขานั้นและสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 
     เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (Monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยัง      
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขานั้นและสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๒ 

 คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่งานวิจัยตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   

 

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 

              (.................................................) 
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ประชุมคร้ังที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๓ – ๑ 

แบบรับรองการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(กลุ่ม ๒ ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม) 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 

สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 

เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 
๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๒ ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 
 จัดทําเป็นเอกสาร โดยมีคําอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้นในประเด็นดังต่อไปน้ี 
    ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการดําเนินการ 
    หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 
    คําอธิบายกระบวนการแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรม (Solution Method) 
    คําอธิบายถึงความรู้ความเช่ียวชาญท่ีใช้ และการนําเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องมาใช้ 
    คําอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
    คําอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อท้ังวันวงการอุตสาหกรรมนั้น 
    คําอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนํากลับมาใช้ในการเรียนการสอน 
เช่น การเขียนตํารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือปัญหา
พิเศษของนักศึกษา 
๓. ลักษณะการเผยแพร่ 
    บทความวิจัยในวารสาร หนังสือรวมบทความทางวิชาการ หรือการประชุมวิชาการท่ีมี
หนังสือประมวลบทความ (Proceedings) ท่ีอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
    รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
    เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้
สิทธิ (Licensing Agreement) 
    รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย ต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผล
ท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้นําไปใช้ประโยชน์แล้ว 
    รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย
หรือกิจกรรมทางวิชาการที่เช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม  
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

 
รผ./๐๓ – ๑ 

   คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   
 

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 

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

 

หมายเหตุ  บทความจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หากไม่มีจะต้องมีเอกสารยืนยัน    
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๓ – ๒ 

แบบรับรองการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(กลุ่ม ๒ ประเภทผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้) 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 
สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 
๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๒ ประเภทผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 
    ผลงานวิชาการรูปแบบของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 
    ผลผลิตจากการศึกษาท่ีเป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบาย
แนวคิดการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดทําเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๓. ลักษณะการเผยแพร่ 
    เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์  
    เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีการประเมินคุณภาพ 
    เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ี ก.พ.อ.
กําหนด   โดยเป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 
    เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ โดยมีบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 
    เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคําอธิบาย
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 
               (.................................................) 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๓ – ๓ 

แบบรับรองการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(กลุ่ม ๒ ประเภทผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ) 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 
สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์     รองศาสตราจารย์    ศาสตราจารย์ 

***************** 
๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๒ ประเภทผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 

    จัดทําเป็นเอกสารโดยมีคําอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอ่ืนที่ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผล
หลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทั้งนี้โดยนโยบาย ร่างกฎหมาย 
ร่างกฎ แผน คําสั่ง หรือมาตรการอื่นใด เป็นผลผลิต (output) รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

๓. ลักษณะการเผยแพร่ 

    การนําเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คําสั่ง หรือมาตรการอื่นใด พร้อมคําอธิบายต่อผู้
มีส่วนได้เสียและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น ๆ ท้ังได้มีการนําไปสู่การพิจารณาหรือ
ดําเนินการโดยผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 

    ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

  คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

                  ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 
               (.................................................) 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๓ – ๔ 

แบบรับรองการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(กลุ่ม ๒ ประเภทกรณีศึกษา) 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 

สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 

เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 
๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๒ ประเภทกรณีศึกษา 

ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................... 

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

๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 

    เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน (Teaching 
Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนํา เนื้อหา และบทส่งท้าย 

๓. ลักษณะการเผยแพร่ 

    สิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันอุดมศึกษา
น้ันแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือ หรือ แหล่งรวบรวมกรณีศึกษาท่ีมีบรรณาธิการโดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

   คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   

 

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 

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

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ

78



ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๓ – ๕ 

แบบรับรองการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(กลุ่ม ๒ ประเภทงานแปล) 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 

สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 

เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 
๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๒ ประเภทงานแปล 
ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 
    เอกสารงานแปล ระบุ....................................................................................................... 
๓. ลักษณะการเผยแพร่ 
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย             
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
ดังนี้ 
    การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ วันที่เผยแพร่.................................................................... 
    การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
        วันที่เผยแพร่................................................................................................................ 

  ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมกาของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และหรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นและต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
กว้างขว้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 
   คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มีการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 
              (.................................................) 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ

79



ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๓ – ๖ 
แบบรับรองการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม ๒ ประเภทพจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) นามานุกรม (Directory) และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน) 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 
สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 
๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๒ ประเภทพจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia)          
นามานุกรม (Directory) และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 
ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 
    พจนานุกรม (Dictionary)    
    สารานุกรม (Encyclopedia)      
    นามานุกรม (Directory)    
    งานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน ระบุ.......................................................................... 
๓. ลักษณะการเผยแพร่ 
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Reviewer) ท่ีมาจากหลาหลายสถาบัน ดังน้ี 

    การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ วันที่เผยแพร่.........................................................หรือ 
    การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   วันที่เผยแพร่..................................................... 

ท้ังน้ี  ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขว้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

   คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 
              (.................................................) 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๓ - ๗ 
แบบรับรองการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม ๒ ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 
สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 
๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๒ ประเภทผลงานสร้างสรรคด์้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 

    ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงแนวคิดในการ
วิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้น ๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
คุณสมบัติพ้ืนฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของการนําไปใช้จริงในสภาพที่
เหมาะสมและศักยภาพของผลกระทบจากการนําไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม 

๓. ลักษณะการเผยแพร่ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

    การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ      
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ วันที่เผยแพร่...................................................................................... 
    เอกสารประกอบ (ระบุ)................................................................................................. 
        วันที่เผยแพร่................................................................................................................ 
    สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบุ)................................................................................................  
        วันที่เผยแพร่................................................................................................................ 
ทั้งนี้ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

   คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี  
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   
 

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 
ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 
                         (.................................................) 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๓ – ๘ 
แบบรับรองการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

(กลุ่ม ๒ ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ) 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 
สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 
๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๒ ประเภทผลงานสร้างสรรคด์้านสุนทรียะ ศิลปะ 
ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 
    งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชาและ/หรือความคิดเชิง
ทฤษฎี รวมท้ังกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิด      
การตีความและการประเมิน 

๓. ลักษณะการเผยแพร่ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Reviewer) ท่ีมาจากหลาหลายสถาบัน ดังน้ี 
    การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ         
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ วันท่ีเผยแพร่............................................................... 
    วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ (ระบุ).......................................................... 
        วันที่เผยแพร่.................................................................................................................. 
ท้ังน้ีต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

   คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   
 

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 
               (.................................................) 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๓ – ๙ 

แบบรับรองการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(กลุ่ม ๒ ประเภทสิทธิบัตร (patent)) 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 
สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 
๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๒ ประเภทสิทธิบัตร (patent) 
ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ  
  อาจจัดทําได้หลายรูปแบบ  ท้ังที่เป็นรูปเลม่ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    มีบทความท่ีอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงาน เพื่อช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทํา
ให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา
หน่ึง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไรในแง่ใด 
    ต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่า
ผลงานนั้น 
๓. ลักษณะการเผยแพร่ 
    หลักฐานการนําสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ วันที่เผยแพร่...................................................................................... 

  ท้ังน้ีต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกวา้งขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

   คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   
 

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 
               (.................................................) 

 

  

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๓ – ๑๐ 

แบบรับรองการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
(กลุ่ม ๒ ประเภทซอฟต์แวร์ (Software)) 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 
สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 
๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๒ ประเภทซอฟต์แวร์ (Software) 
ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 
  อาจจัดทําได้หลายรูปแบบ  ท้ังที่เป็นรูปเลม่ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    มีบทความท่ีอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงาน เช่น คู่มือท่ีอธิบายการใช้งาน
หลักการของวิธีการทํางานและหน้าท่ีของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจนเพื่อช้ีให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ทําให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไรในแง่ใด 
    ท่ีผ่านการพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่า
ผลงานนั้น 

๓. ลักษณะการเผยแพร่ 
    หลักฐานการนําซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย            
        วันที่เผยแพร่...................................................................................... 
  ท้ังน้ีต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

   คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   
 

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 
               (.................................................) 
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๔ 

แบบรับรองการเผยแพรผ่ลงานรับใชส้ังคม 
(กลุ่ม ๓) 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 
สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 
๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๓ ผลงานรับใช้สังคม 
ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 
 จัดทําเป็นเอกสาร โดยมีคําอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น โดยมีประเด็นดังน้ี 
    การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
    การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
    การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
    ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
    การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
    การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
    การสรุปแนวทางการธํารงรักษาหรือการนําไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา 
    หลักฐานเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์หรือแถบเสียง 
หรือวีดีทัศน์ จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการกําไรหรือความเอื้ออํานวยจากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือภาคประชาสังคม  ท่ีได้รับผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วย 
 อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือ
แถบเสียง หรือวิดีทัศน์จดหมายยืนยันถึงผลประกอบกําไรหรือเอ้ืออํานวยจาหน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาสังคม ท่ีได้รับผลประโยชน์ประกอบพิจารณาด้วยก็ได้ 

๓. ลักษณะการเผยแพร่ 
    เผยแพร่โดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่หรือเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และมีการ
เผยแพร่สาสาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่น้ัน
มีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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ประชุมคร้ังที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

 
รผ./๐๔ 

   คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่ผลงานรับใช้สังคมตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว  
  

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 

                (.................................................) 
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๕ - ๑  

แบบรับรองการเผยแพรต่ํารา 
ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………............................ 
สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 
๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๔ ประเภทตํารา 
ช่ือตํารา........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
เป็นส่วนหน่ึงของวิชา หรือหลักสูตร..........................................................................(แนบคําอธิบายรายวิชา) 
ใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วตั้งแต่วันท่ี.....................................(ต้องไมน้่อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา)…………. 
นักศึกษาวิชาเอก..............................................กลุ่มเรียน............................ภาคเรียนที่................/................. 

๒. ลักษณะการเผยแพร่ 
    การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
    การเผยแพร่โดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปแบบของซีดรีอม,        
E-learning, Online E-learning.  
    การเผยแพร่เป็น E-book โดยสํานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
    การเผยแพร่ในรูปแบบอื่นที่แสดงถึงความกว้างขวาง......(โปรดระบุให้ละเอียด)........... 
 

 คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่ตาํรา  โดยใช้ในการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 

 
ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 
               (.................................................) 

 
หมายเหตุ  การเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ 
ในหลักสูตรเทา่น้ัน จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชันีอ่ืน   
วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
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ประชุมคร้ังที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๕ – ๒ 

แบบรับรองการเผยแพรห่นังสือ 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 
สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 
 

๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๔ ประเภทหนังสือ 
ช่ือหนังสือ........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

๒. รูปแบบของผลงานทางวิชาการ 
    Authored Book  เปน็เอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทั้งเล่ม 
    Book Chapter  เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหน่ึงในหนังสือ  

๓. ลักษณะการเผยแพร่ 
    การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
    การเผยแพร่โดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรปูแบบของซีดรีอม 
    การเผยแพร่เป็น E-book โดยสํานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
    การเผยแพร่ในรูปแบบอื่นที่แสดงถึงความกว้างขวาง......(โปรดระบุให้ละเอียด)........... 

 คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่หนังสือตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   
 
ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
    (.................................................)        (.................................................) 

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 
               (.................................................) 
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ประชุมครั้งที่.......(...............) เมื่อวันที่............เดือน................ปี................. 

 

รผ./๐๕ – ๓ 

แบบรับรองการเผยแพรบ่ทความทางวิชาการ 

ชื่อผู้ขอกําหนดตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………........................... 

สังกัดสาขา/ภาควิชา........................................................คณะ........................................................................... 

เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 

***************** 

๑. ผลงานทางวิชาการ : กลุ่ม ๔ ประเภทบทความทางวิชาการ 

ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................... 

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

๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 

    การนําความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

๓. ลักษณะการเผยแพร่ 

    เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ อาจอยู่ในรูปเลม่สิ่งพิมพ์หรือเป็น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินคุณภาพ 

   คณะอนุกรรมการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มี
การเผยแพร่บทความทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรียบร้อยแล้ว   

 

ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ  ลงช่ือ...............................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ...............................................กรรมการ   ลงช่ือ...............................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 

              (.................................................) 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ า 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
---------------------------------- 

 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ  
และเพ่ือให้การน าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของคณาจารย์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน  
สังคม หรือประเทศ ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าระดับ
นานาชาติและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕๒(๑๒/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์                 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ ง อาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์                           
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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 ๒ 
 
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  “อาจารย์ประจ า” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัย ตามมาตรา ๑๘(ก)              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ .  ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม                         
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑   
  “ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
  ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่ข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดไว้   
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด  

หมวด  ๑ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยสภามหาวิทยาลัย

เป็นผู้คัดเลือก เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  
จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน เป็นกรรมการ 
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 ๒ 
 
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  “อาจารย์ประจ า” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัย ตามมาตรา ๑๘(ก)              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ .  ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม                         
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑   
  “ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
  ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่ข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดไว้   
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด  

หมวด  ๑ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยสภามหาวิทยาลัย

เป็นผู้คัดเลือก เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  
จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน เป็นกรรมการ 

 
 

 ๓ 
 
การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์               

ทีก่ าหนดในข้อ ๘ และข้อ ๙ ตามวิธีการที่ก าหนดในข้อ ๑๐ ถึง ข้อ ๑๕  
ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการพัฒนาคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  

  ข้อ ๘ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม              
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้และเอกสารแนบท้าย 
  การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระท าได้ ๒ วิธี  คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้ง   
โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๙ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(๑.๑) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ 

ในกรณีท่ีส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์  
และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ 

ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านการทดลองทดลองการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่ผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ                      
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต   
ระบบทวิภาค อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนหรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้น 
มารวมค านวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ท าการสอน 

กรณีที่อาจารย์ประจ าผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น ให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
อาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน               
เพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(๑.๒) ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็น
ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสามารถประเมิน
การเรียนรู้ ได้ผลถูกต้องที่สุด ทั้ งในระดับผู้ช่ วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  หรือศาสตราจารย์                             
แต่สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้สูงขึ้นตามระดับต าแหน่งที่ประเมินได้   

ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งเทียบค่าได้ไมน่้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความช านาญในการสอนจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ในกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชา  
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 ๔ 
 
ที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคนจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อ             
ที่ผู้ขอเป็นผู้สอนแล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิง
แหล่งที่มา และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง                 
ทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   (๑.๓) ผลงานทางวิชาการ  ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างน้อย  
ดังต่อไปนี้ 

   (๑.๓.๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
(๑.๓.๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่องและผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ  

หรือ 
(๑.๓.๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง หรือ 
(๑.๓.๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม   
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หรือ
บทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัยตาม (๑.๓.๒ – ๑.๓.๔) ได้ 

การน างานวิจัยหรืองานใดๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้
แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 

ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์              
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  
   (๑.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

 (๑.๔.๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงาน
ของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  
ทั้งนี ้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๑.๔.๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน                
ทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

(๑.๔.๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 
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 ๔ 
 
ที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคนจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อ             
ที่ผู้ขอเป็นผู้สอนแล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิง
แหล่งที่มา และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง                 
ทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   (๑.๓) ผลงานทางวิชาการ  ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างน้อย  
ดังต่อไปนี้ 

   (๑.๓.๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
(๑.๓.๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่องและผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ  

หรือ 
(๑.๓.๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง หรือ 
(๑.๓.๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม   
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หรือ
บทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัยตาม (๑.๓.๒ – ๑.๓.๔) ได้ 

การน างานวิจัยหรืองานใดๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้
แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 

ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์              
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  
   (๑.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

 (๑.๔.๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงาน
ของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน ไม่น าผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  
ทั้งนี ้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๑.๔.๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน                
ทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

(๑.๔.๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 

 
 

 ๕ 
 
(๑.๔.๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็น

เกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่ขยาย            
ข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

(๑.๔.๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
(๑.๔.๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคน               

หรือสัตว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หรือการใช้สัตว์              
ของมหาวิทยาลัย 
  (๒) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   (๒.๑) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
   (๒.๒) ผลการสอนให้น าความในข้อ ๙ (๑.๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องมีความ
ช านาญพิเศษในการสอน 

  (๒.๓) ผลงานทางวิชาการผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๒ วิธี ดังนี้   
   วิธีที่  ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมี

ปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ  
    หรือ 

(๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง  
และ 

   (๔) ต ารา หรือหนังสือ ๑ เล่ม   
    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ และมปีริมาณ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
และมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ 
    (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 
    (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่  ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ต าราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เล่ม และมี
คุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) – (๓) ได้ 
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 ๖ 
 
การน างานวิจัยหรืองานใดๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้
แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 

ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้ ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดง
หลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ                 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  

(๒.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง                  
รองศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙ (๑.๔) 

(๓) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   (๓ .๑ )  คุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ง  ผู้ ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์                        
และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
   (๓.๒) ผลการสอน  ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย   

  (๓.๓) ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่  ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก                  

และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
   (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๕ เรื่อง และ 

   (๓) ต ารา หรือหนังสือ ๑ เล่ม   
   วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และมี

ปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๕  เรื่อง   
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 ๖ 
 
การน างานวิจัยหรืองานใดๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้
แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 

ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้ ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดง
หลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ                 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  

(๒.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง                  
รองศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙ (๑.๔) 

(๓) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   (๓ .๑ )  คุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ง  ผู้ ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์                        
และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
   (๓.๒) ผลการสอน  ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย   

  (๓.๓) ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่  ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก                  

และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
   (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๕ เรื่อง และ 

   (๓) ต ารา หรือหนังสือ ๑ เล่ม   
   วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และมี

ปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๕  เรื่อง   

 
 

 ๗ 
 

        ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    วิธีที่  ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก        
และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ 

(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย  ๒  เรื่อง 

และ 
(๓) ต ารา  หรือ  หนังสือ  ๒  เล่ม 
วิธีที่  ๒  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และมี

ปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ 
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI  กลุ่ม  ๑ หรือ ต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม  
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๓ เรื่อง หรือ 

(๓) ต ารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม 
การน างานวิจัยหรืองานใดๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้
แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 

ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้ ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดง
หลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ                  
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  
   (๓ .๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙ (๑.๔) 
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 ๘ 
   

ข้อ ๑๐ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
   (๑.๑) ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ  ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมด้วย
ผลงานทางวิชาการ 
   (๑.๒) ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน โดยอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 
   (๑ .๓ ) ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
    (๑.๓.๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
    (๑.๓.๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน 
   การแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ                      
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก .พ.อ. ก าหนดส าหรับ
สาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอโดยต้องเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอ
ขอและก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ                      
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน 
   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ หากเป็นกรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ขอความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นรายๆ ไป หากเป็นกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการให้ขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป 

ทั้งนี้  เกณฑ์การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ 

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง                 
อยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดนั้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน            
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอาจยกเว้นการประชุม โดยถือเอาผลการประเมินดังกล่าว  
เป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรม             
และจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้ 
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ข้อ ๑๐ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
   (๑.๑) ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ  ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมด้วย
ผลงานทางวิชาการ 
   (๑.๒) ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน โดยอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 
   (๑ .๓ ) ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
    (๑.๓.๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงแต่งต้ังจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
    (๑.๓.๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน 
   การแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ                      
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก .พ.อ. ก าหนดส าหรับ
สาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอโดยต้องเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอ
ขอและก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ                      
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน 
   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ หากเป็นกรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ขอความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นรายๆ ไป หากเป็นกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการให้ขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป 

ทั้งนี้  เกณฑ์การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ 

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง                 
อยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดนั้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน            
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอาจยกเว้นการประชุม โดยถือเอาผลการประเมินดังกล่าว  
เป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรม             
และจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้ 

 

 ๙ 
 
ในกรณีที่ผู้ ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้ สังคม สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ ง

ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอ
ขอ  ท าหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพ่ิมเติมได้ไม่เกิน ๒ คน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.พ.อ. ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 

(๑ .๔ )  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น                      
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๑๐ (๑.๓) แล้ว ให้น าเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอน และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่ง
แต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ก.พ.อ. จะพิจารณาการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับนี้  รวมทั้งสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ 
และแจ้งผลการพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป  และให้สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามนั้น 

ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการ             
ทีแ่สดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 

(๒) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   (๒.๑) ให้น าความในข้อ ๑๐ (๑.๑) และ (๑.๓) มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งตามข้อนี้ด้วย 
โดยอนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ                   
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด   
   (๒ .๒ )  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น                     
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น าเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง             
และถอดถอน และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   (๒.๓) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอ                 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด   
   ในกรณีที่ผู ้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เมื ่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบและเสนอรัฐมนตรี                         
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล  เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 
  ข้อ ๑๑ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
  มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์  
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ 
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 ๑๐ 
 
เช่น  การเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลา ที่ก าหนดให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  หรือเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน    
  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
  ให้ เสนอผลงานทางวิ ชาการและให้ด า เ นินการตามวิธีการเช่น เ ดียวกับการแต่ งตั้ ง                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อยห้าคนพิจารณา
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก                   
ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  (๒) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
  ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ ตามข้อ ๙ (๒) (๒.๓) เท่านั้นและให้ด าเนินการ                
ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวนอย่างน้อยห้าคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสิน
ของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  (๓) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
  ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีท่ี ๑ ตามข้อ ๙ (๓) (๓.๓) เท่านั้น และให้ด าเนินการ  
ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ
ในระดับดีเด่น 

ข้อ ๑๒ แบบค าขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่งตั้งฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดง
หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง                    
ทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการ
เผยแพร่และผลงานทางวิชาการท่ีจ าแนกตามระดับคุณภาพ และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
  ข้อ ๑๓ กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับ                   
ที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอ             
คนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่าน
การพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย 
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 ๑๐ 
 
เช่น  การเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลา ที่ก าหนดให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  หรือเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน    
  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
  ใ ห้ เสนอผลงานทางวิ ชาการและให้ด า เนินการตามวิธีการเช่น เดียวกับการแต่ งตั้ ง                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อยห้าคนพิจารณา
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก                   
ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  (๒) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
  ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ ตามข้อ ๙ (๒) (๒.๓) เท่านั้นและให้ด าเนินการ                
ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวนอย่างน้อยห้าคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสิน
ของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  (๓) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
  ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีท่ี ๑ ตามข้อ ๙ (๓) (๓.๓) เท่านั้น และให้ด าเนินการ  
ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ
ในระดับดีเด่น 

ข้อ ๑๒ แบบค าขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่งตั้งฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดง
หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง                    
ทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการ
เผยแพร่และผลงานทางวิชาการท่ีจ าแนกตามระดับคุณภาพ และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
  ข้อ ๑๓ กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับ                   
ที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอ             
คนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่าน
การพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย 
 
 

 ๑๑ 
 

หมวด  ๒ 
การลงโทษ 

  ข้อ ๑๔ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ               
มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ในการ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง  หรือน าผลงานของตนเอง                
ในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตน
โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลย           
หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน  เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และกระท าการใดๆ               
ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง  ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติงดการพิจารณา
การขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั ้นและด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่ง                
การกระท าผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 
  ข้อ ๑๕ กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น  เป็นการ              
ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนหรือน าเอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้  โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง หรือน าผลงาน            
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใดๆ จากผลงาน
เดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่            
หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน                    
และกระท าการใดๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง  ให้สภามหาวิทยาลัย              
มีมต ิถอดถอนต าแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย ์ ส าหร ับต าแหน่งศาสตราจารย์                      
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เสนอความเห็นต่อ ก .พ.อ. เพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ถอดถอน และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ ไป  
และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี  

หมวด ๓ 
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

  ข้อ ๑๖ กรณีท่ีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก .พ.อ. ก าหนด  
ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย  และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา           
ได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าวแต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบมติ 
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 ๑๒ 
 
  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐ (๑.๔) เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้ค าวินิจฉัย                       
ของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 
  ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง 
   (๑.๑) ในกรณีท่ีเห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
   (๑.๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรับไว้พิจารณา  
โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ           
ทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น 
  (๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
   (๒.๑) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้ง  
โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
   (๒.๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผล
เพ่ิมเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน               
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  จากที่แต่งตั้งไว้เดิม จ านวนสองถึงสามคน 
เพื่อพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมท าหน้าที่เป็นประธาน 
  ข้อ ๑๘ กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับ               
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมนั้นด้วย 
  ข้อ ๑๙ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะค าชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ                
ทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ขอมีผลงานทางวิชาการใหม่เพ่ิมเติม  
หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่าวันที่
ยื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม หรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวันเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการใหม่ 
  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐ (๑.๔)  กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้ ให้สภามหาวิทยาลัย          
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๐ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัย
ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการพิจารณา 
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 ๑๒ 
 
  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐ (๑.๔) เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา เม่ือคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้ค าวินิจฉัย                       
ของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 
  ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง 
   (๑.๑) ในกรณีท่ีเห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
   (๑.๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรับไว้พิจารณา  
โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ           
ทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น 
  (๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
   (๒.๑) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้ง  
โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
   (๒.๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผล
เพ่ิมเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน               
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  จากที่แต่งตั้งไว้เดิม จ านวนสองถึงสามคน 
เพื่อพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมท าหน้าที่เป็นประธาน 
  ข้อ ๑๘ กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับ               
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมนั้นด้วย 
  ข้อ ๑๙ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะค าชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ                
ทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ขอมีผลงานทางวิชาการใหม่เพ่ิมเติม  
หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่าวันที่
ยื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม หรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวันเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการใหม่ 
  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐ (๑.๔)  กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้ ให้สภามหาวิทยาลัย          
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๐ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัย
ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการพิจารณา 
 
 
 

 ๑๓ 
 
ก าหนดต าแหน่งตามประกาศ ก .พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ด ารงต าแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔)     
พ.ศ. ๒๕๕๑  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖  และ (ฉบับที่ ๑๐)       
พ.ศ. ๒๕๕๖  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไปจนแล้วเสร็จ              
ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                 
และศาสตราจารย์ ได้ไม่ก่อนวันที่ประกาศ ก.พ.อ. หรือข้อบังคับฯ ฉบับนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีผลบังคับใช้ 
  ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการซึ่งแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ตามข้อบังคับนี้  
  ข้อ ๒๒ ในระยะเริ่มแรกมิให้น าความในวรรคสี่ของข้อ ๙ (๒) (๒.๓) และวรรคสามของข้อ ๙ (๓) 
(๓.๓) มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่ต้องเสนอผลงาน
ทางวิชาการที่ท าเพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิมด้วย ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการ            
ทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก .พ.อ. ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้น               
ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง        
(peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดหลักเกณฑ์การน าผลงานทางวิชาการก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการมาย่ืนเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นได้  โดยก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอ่ืน           
ที่สูงกว่ามาตรฐานตามวรรคหนึ่งก็ได้   
              

                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

              สมบูรณ์    เสงี่ยมบุตร 
                    นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวชิาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแลว้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวชิาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ี เคยก าหนดไปแล้ว  พ.ศ.  ๒๕๖๑   โดยก าหนดให้ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขอเพิ่มเติม/แก้ไขสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา   อีกครั้งหนึ่งแล้วนั้น  บัดนี้  
สภาสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงได้ก าหนดชื่อ
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชา  ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกาศ  
ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในกรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดสาขาวิชาและ  
อนุสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นจากประกาศฉบับนี้   ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาขอความเห็นชอบจาก   ก.พ.อ.   
เป็นกรณีไปได้ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน   ได้รับการก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  โดยระบุสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่ประกาศ   ก.พ.อ.  ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ   
หากสภาสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่ง  
ทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ข้อ ๕ กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว   
และอยู่ระหว่างการพิจารณา  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา   
ให้เป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ข้อ ๕ กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว   
และอยู่ระหว่างการพิจารณา  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา   
ให้เป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒

หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
 0101 - คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 
   0102 - ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ และพื้นฐาน (Mathematical Logic and Foundation) 
  0103 - ศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) 
  010301 - ทฤษฎีกรำฟ (Graph Theory) 
 0104 - คณิตศาสตร์ 
   010401 - พีชคณิต (Algebra) 
   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) 
  010409 - สมกำรเชิงปริพันธุ์ (Integral Equations)  
  010410 - กำรวิเครำะห์เชิงฟังก์ชัน (Functional Analysis) 
  010411 - แคลคูลัสกำรแปรผันและกำรควบคุมเหมำะที่สุด (Calculus of Variations  
                 and Optimal Control)  หรือ กำรหำค่ำเหมำะที่สุด (Optimization)  
  010412 - เรขำคณิต (Geometry)  
  010413 - แมนิโฟลด์ควำมน่ำจะเป็น และระบบเชิงสุ่ม (Probability Theory and  
       Stochastic Processes) 
 0105 - โทโพโลยี (Topology)  
 0106 - การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis)  
 0107 - วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Sciences) 

0108 - การวิจัยดําเนินการ (Operations Research)  หรือ  กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์  
   (Mathematical Programming)  
 0109 - ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)  
 0110 - ทฤษฎีระบบ (Systems Theory)  หรือ  ทฤษฎีการควบคุม (Control Theory)  
 0111 - คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Studies)  
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

 0112 - คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)  
  011201 - คณิตศำสตร์กำรเงิน (Financial Mathematics) 
  011202 - คณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Mathematics) 
  011203 - กำรจ ำลองแบบเชิงคณิตศำสตร์ (Mathematical Modelling) 
  011204 - กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ (Simulation Modelling) 
 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) 
 0137 - เคมีทฤษฎี (Theoretical Chemistry)   
   013701 - เคมีคอมพิวเตอร์ (Computational Chemistry) 
  013702 - เคมีควอนตัม (Quantum Chemistry) 
  013703 - เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear Chemistry) 
 0138 - ชีวเคมี (Biochemistry) หรือ เคมีชีววิทยา (Chemical Biology)  
 0139 - เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry) 
 0140 - ปิโตรเคมี (Petrochemistry) 
 0141 - ชีววิทยา (Biology) 
   014101 - ชีววิทยำกำรอนุรักษ์ (Conservation Biology) 
   014102 - กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) 
 0142 - พฤกษศาสตร์ (Botany) 
 0143 - สัตววิทยา (Zoology) 
 0144 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
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(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจม ี“แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

 0112 - คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)  
  011201 - คณิตศำสตร์กำรเงิน (Financial Mathematics) 
  011202 - คณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Mathematics) 
  011203 - กำรจ ำลองแบบเชิงคณิตศำสตร์ (Mathematical Modelling) 
  011204 - กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ (Simulation Modelling) 
 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) 
 0137 - เคมีทฤษฎี (Theoretical Chemistry)   
   013701 - เคมีคอมพิวเตอร์ (Computational Chemistry) 
  013702 - เคมีควอนตัม (Quantum Chemistry) 
  013703 - เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear Chemistry) 
 0138 - ชีวเคมี (Biochemistry) หรือ เคมีชีววิทยา (Chemical Biology)  
 0139 - เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry) 
 0140 - ปิโตรเคมี (Petrochemistry) 
 0141 - ชีววิทยา (Biology) 
   014101 - ชีววิทยำกำรอนุรักษ์ (Conservation Biology) 
   014102 - กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) 
 0142 - พฤกษศาสตร์ (Botany) 
 0143 - สัตววิทยา (Zoology) 
 0144 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
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 0145 - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
  014501 - วิทยำเชื้อรำ (Mycology) 
  014502 - เทคโนโลยีกำรหมัก (Fermentation Technology) 
  014503 - เทคโนโลยีชีวภำพของแมลง (Insect Biotechnology) 
   014504 - พันธุวิศวกรรมแบคทีเรีย (Bacterial Genetic Engineering) 
   014505 - เทคโนโลยีชีวภำพอำหำร (Food Biotechnology) 
 0146 - จุลชีววิทยา (Microbiology)    
   014601 ไวรัสวิทยำ (Virology) 
        014602 แบคทีเรียวิทยำ (Bacteriology) 
       014603 เห็ดรำวิทยำ (Mycology) 
        014604 ภูมิคุ้มกันวิทยำ (Immunology) 
  0147 - พันธุศาสตร์ (Genetics) 
   014701 - พันธุศำสตร์พืช (Plant Genetics) 
   014702 - พันธุศำสตร์สัตว์ (Animal Genetics) 
   014703 - พันธุศำสตร์จุลินทรีย์ (Microbial Genetics) 
  0148 - ชีววิทยาระบบ (Systems Biology) 
 0151 - ฟิสิกส์ (Physics) 
 0152 - ฟิสิกส์เชิงเคมี (Chemical Physics) 
 0153 - ชีวฟิสิกส์ (Biophysics) 

0154 - ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (Astrophysics and Space Sciences) 
 0155 - ทัศนศาสตร์ (Optics) 
 0156 - ธรณีฟิสิกส์ (Geophysics) 
   015601 - วิทยำแผ่นดินไหว (Seismology) 
 0157 - ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (Theoretical Physics) 
  015701 - ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics) 
  015702 - ฟิสิกส์พลำสมำ (Plasma Physics) 
  015703 - ฟิสิกส์อนุภำค (Particle Physics) 
  015704 - ฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum Physics) 
 
 
 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ

109
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 0158 - ฟิสิกส์เสียง (Sound Physics) 
0161 - วัสดุศาสตร์ (Material Sciences) 

 0162 - โลหะวิทยา (Metallurgy) 
 0163 - วิทยาการเซรามิกส์ (Ceramics Sciences) 
 0164 - วิทยาการคอมโพสิต (Composites Sciences) 
 0165 - วิทยาการพอลิเมอร์ หรือ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer Sciences) 
 0166 - วิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Sciences and Technology) 
  016601 - วิทยำกำรสิ่งทอ (Textile Sciences) 
  016602 - เทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Technology) 
  016603 - กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Development of Textile Product) 
 0171 - วิทยาศาสตร์โลก หรือ โลกศาสตร์ (Earth Sciences) 
 0172 - ธรณีวิทยา (Geology) 
  017201 - ปฐพีวิทยำ (Pedology) 
 0173 - สมุทรศาสตร์ (Oceanography) 
 0174 - อุทกศาสตร์ (Hydrography) 
 0175 - อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) 
 0176 - ดาราศาสตร์ (Astronomy) 
 0181 - ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 

0182 - นิเวศวิทยา (Ecology) 
 0183 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาการสิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) 
   018301 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (Environment and Disaster Management) 
   018302 - กำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย (Waste and Hazardous Waste Management) 
   018303 - วิทยำศำสตร์อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Sciences) 
  0184 - วิทยาศาสตร์การทะเล (Marine Sciences) 
  0185 - มาตรวิทยา (Metrology) 
 0186 - นิติวิทยาศาสตร ์(Forensic Sciences) 
 
 
 
 
 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ

110
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(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
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 0158 - ฟิสิกส์เสียง (Sound Physics) 
0161 - วัสดุศาสตร์ (Material Sciences) 

 0162 - โลหะวิทยา (Metallurgy) 
 0163 - วิทยาการเซรามิกส์ (Ceramics Sciences) 
 0164 - วิทยาการคอมโพสิต (Composites Sciences) 
 0165 - วิทยาการพอลิเมอร์ หรือ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer Sciences) 
 0166 - วิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Sciences and Technology) 
  016601 - วิทยำกำรสิ่งทอ (Textile Sciences) 
  016602 - เทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Technology) 
  016603 - กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Development of Textile Product) 
 0171 - วิทยาศาสตร์โลก หรือ โลกศาสตร์ (Earth Sciences) 
 0172 - ธรณีวิทยา (Geology) 
  017201 - ปฐพีวิทยำ (Pedology) 
 0173 - สมุทรศาสตร์ (Oceanography) 
 0174 - อุทกศาสตร์ (Hydrography) 
 0175 - อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) 
 0176 - ดาราศาสตร์ (Astronomy) 
 0181 - ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 

0182 - นิเวศวิทยา (Ecology) 
 0183 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาการสิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) 
   018301 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (Environment and Disaster Management) 
   018302 - กำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย (Waste and Hazardous Waste Management) 
   018303 - วิทยำศำสตร์อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Sciences) 
  0184 - วิทยาศาสตร์การทะเล (Marine Sciences) 
  0185 - มาตรวิทยา (Metrology) 
 0186 - นิติวิทยาศาสตร ์(Forensic Sciences) 
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วิศวกรรมศาสตร์ 
 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) 
  110303 - วิศวกรรมหัวใจและหลอดเลือด  (Cardiovascular Engineering)  
     110304 - วิศวกรรมอวัยวะประดิษฐ์ (Artificial Organs Engineering) 
 1104 - วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 
   110401 - ก่อสร้ำง (Construction) 
  110402 - วิศวกรรมโครงสร้ำง (Structural Engineering) 
  110403 - วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (Civil Engineering and  
       Construction Management) 
  110404 - วิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Civil and Infrastructure Engineering) 
 1105 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) 
   110501 - วิศวกรรมโยธำ - ชลประทำน (Civil Engineering - Irrigation) 
  110502 - วิศวกรรมทรัพยำกรน้ ำ (Water Resources Engineering) 
   110503 - วิศวกรรมกำรจัดกำรของเสีย (Waste Management Engineering) 
 1106 - วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ (Georesources and Mining Engineering) 
   110601 - วิศวกรรมทรัพยำกรธรณี (Georesources Engineering) 
  110602 - วิศวกรรมเหมืองแร่ (Mining Engineering) 
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 1107 - วิศวกรรมสํารวจและขนส่ง (Survey and Transportation Engineering) 
   110701 - วิศวกรรมส ำรวจ (Survey Engineering) 
  110702 - วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) 
  110703 - วิศวกรรมส ำรวจและชนบท (Survey and Rural Engineering) 
  110704 - วิศวกรรมส ำรวจและสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Survey Engineering and    
       Geographic Information) 
 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) 
  110903 - วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging 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) 
   111101 - วิศวกรรมดำวเทียม (Satellite Engineering) 
  1112 - วิศวกรรมการทะเล (Marine Engineering) 
   111201 - วิศวกรรมเรือ (Naval Architecture) หรือ วิศวกรรมต่อเรือ (Marine  
       Engineering) หรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Naval Engineering) 
 1113 - วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) 
   111301 - วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร (Electrical Communication Engineering) 
   111302 - วิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง (Electrical Power Engineering) 
   111303 - เทคโนโลยีสมำร์ตกริด (Smart Grid Technology) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจม ี“แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

 1107 - วิศวกรรมสํารวจและขนส่ง (Survey and Transportation Engineering) 
   110701 - วิศวกรรมส ำรวจ (Survey Engineering) 
  110702 - วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) 
  110703 - วิศวกรรมส ำรวจและชนบท (Survey and Rural Engineering) 
  110704 - วิศวกรรมส ำรวจและสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Survey Engineering and    
       Geographic Information) 
 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) 
  110903 - วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging 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) 
   111101 - วิศวกรรมดำวเทียม (Satellite Engineering) 
  1112 - วิศวกรรมการทะเล (Marine Engineering) 
   111201 - วิศวกรรมเรือ (Naval Architecture) หรือ วิศวกรรมต่อเรือ (Marine  
       Engineering) หรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Naval Engineering) 
 1113 - วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) 
   111301 - วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร (Electrical Communication Engineering) 
   111302 - วิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง (Electrical Power Engineering) 
   111303 - เทคโนโลยีสมำร์ตกริด (Smart Grid Technology) 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

 1114 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering) 
  1115 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 
   111501 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 
   111502 - วิศวกรรมกำรจัดกำรข้อมูล (Data 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) 
 1118 - วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร (Agricultural and Agro-Industry Engineering) 
   111801 - วิศวกรรมเกษตร (Agricultural Engineering) 
   111802 - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Engineering)  
   111803 - วิศวกรรมหลังกำรเก็บเก่ียวและแปรสภำพ (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) 
 
 
 
 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

 1121 - วิศวกรรมสิ่งทอ (Textile Engineering) 
   112101 - วิศวกรรมเส้นใย (Fiber Engineering) 
 1122 - วิศวกรรมชีวสารสนเทศ (Bio-informatics Engineering) 
 1123 - วิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering) 
  1124 - วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering) 
  1125 - วิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) หรือ วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) 
  112501 - หุ่นยนต์ (Robotics) 
  112502 - หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ (Medical Robotics) 
  112503 - ระบบอัตโนมัติ (Automation) 
  1126 - วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (Control Systems and Instrumentation 
   Engineering) 
 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 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) 
   150301 - กำรออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) 
   150302 - นครศึกษำ (Urban Studies)  
  150303 - ภูมิภำคศึกษำ (Regional Studies) *  
 

 *  หมำยถึง  ภูมิภำคภำยในประเทศ คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจม ี“แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

 1121 - วิศวกรรมสิ่งทอ (Textile Engineering) 
   112101 - วิศวกรรมเส้นใย (Fiber Engineering) 
 1122 - วิศวกรรมชีวสารสนเทศ (Bio-informatics Engineering) 
 1123 - วิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering) 
  1124 - วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering) 
  1125 - วิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) หรือ วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) 
  112501 - หุ่นยนต์ (Robotics) 
  112502 - หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ (Medical Robotics) 
  112503 - ระบบอัตโนมัติ (Automation) 
  1126 - วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (Control Systems and Instrumentation 
   Engineering) 
 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 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) 
   150301 - กำรออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) 
   150302 - นครศึกษำ (Urban Studies)  
  150303 - ภูมิภำคศึกษำ (Regional Studies) *  
 

 *  หมำยถึง  ภูมิภำคภำยในประเทศ 

หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

เทคโนโลยี 
 1801 - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)  
 1802 - สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (Built Environment and Technology) 
   180201 - สิ่งแวดล้อมสร้ำงสรรค์ (Built Environment)  
  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 (Pollution 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 Sciences) 
  180604 - กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Development) หรือ กำรพัฒนำระบบ   
        (System Development) 
  180605 - วิทยำกำรข้อมูล (Data Sciences) 
  180606 - ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction) 
  180607 - ระบบสำรสนเทศ (Information System) 
  180608 - ควำมมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security) 
 
 
 
 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

 1807 - เทคโนโลยีการจัดการ (Management Technology) 
   180701 - โลจิสติกส์ (Logistics)  
  180702 - กำรจัดกำรและโลจิสติกส์ (Management and Logistics) 
   180703 - เทคโนโลยีกำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation Management Technology)
 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 Sciences and Technology) 
   180901 - วิทยำศำสตร์กำรอำหำร (Food Sciences)  
  180902 - เทคโนโลยีอำหำร (Food Technology)  

180903 - กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร (Food Product Development) 
   180904 - ควำมปลอดภัยทำงอำหำร (Food Safety) 
  1810 - เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology) 
 1811 - นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) 
  181101 - วิทยำศำสตร์นำโน (Nanoscience) 
 1812 - เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ (Imaging and Printing Technology) 
  181201 - เทคโนโลยีกำรพิมพ์ (Printing Technology) 
  1813 - เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Technology) 
  181301 - เทคโนโลยีปิโตรเลยีม (Petroleum Technology) 
  181302 - เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical Technology) 
  1814 - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry Technology) 
 1815 - เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Nuclear Technology) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจม ี“แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

 1807 - เทคโนโลยีการจัดการ (Management Technology) 
   180701 - โลจิสติกส์ (Logistics)  
  180702 - กำรจัดกำรและโลจิสติกส์ (Management and Logistics) 
   180703 - เทคโนโลยีกำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation Management Technology)
 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 Sciences and Technology) 
   180901 - วิทยำศำสตร์กำรอำหำร (Food Sciences)  
  180902 - เทคโนโลยีอำหำร (Food Technology)  

180903 - กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร (Food Product Development) 
   180904 - ควำมปลอดภัยทำงอำหำร (Food Safety) 
  1810 - เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology) 
 1811 - นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) 
  181101 - วิทยำศำสตร์นำโน (Nanoscience) 
 1812 - เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ (Imaging and Printing Technology) 
  181201 - เทคโนโลยีกำรพิมพ์ (Printing Technology) 
  1813 - เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Technology) 
  181301 - เทคโนโลยีปิโตรเลยีม (Petroleum Technology) 
  181302 - เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical Technology) 
  1814 - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry Technology) 
 1815 - เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Nuclear Technology) 
 
 

หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 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) 
   210701 – เวชศำสตร์กำรธนำคำรเลือด (Transfusion Medicine) 
 2108 - พิษวิทยา (Toxicology) 
 2109 - พันธุเวชศาสตร์ (Medical Genetics) 
   210901 - พันธุศำสตร์ หรือ พันธุกรรมศำสตร์ (Genetics) 
 2110 - ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) 

2111 - ระบาดวิทยา (Epidemiology) 
    211101 - ระบำดวิทยำคลินิก (Clinical 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) 
2119 - ชีวเคมี (Biochemistry)  

  2120 - เภสัชวิทยา (Pharmacology)   
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2131 - อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) 
2132 - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology) 
2133 - อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Medicine) 
2134 - อายุรศาสตร์โรคไต หรือ วักกะวิทยา (Nephrology)  
2135 - อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ (Infectious Diseases) 
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) 
  214501 - เวชศำสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสภำพ (Anti-aging Regenerative Medicine) 
2151 - ศัลยศาสตร์ (Surgery) หรือ ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery) 
  215101 - ศัลยศำสตร์ศีรษะ คอ และเต้ำนม (Head, Neck and Breast Surgery) 
 215102 - ศัลยศำสตร์โรคตับและทำงเดินน้ ำดี (Hepatobiliary Surgery) 
 215103 - ศัลยศำสตร์มะเร็งวิทยำ (Surgical Oncology) 
  215104 - ศัลยศำสตร์อุบัติเหตุ (Trauma Surgery) 
 215105 - ศัลยศำสตร์ปลูกถ่ำยอวัยวะ (Transplant surgery) 

 2152 - กุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery) 
 2153 - ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)  

2154 - ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic and Reconstructive Surgery) 
2155 - ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ (Cardiovascular and Thoracic Surgery) 

  215501 - ศัลยศำสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery) 
  215502 - ศัลยศำสตร์หัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Surgery) 
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2131 - อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) 
2132 - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology) 
2133 - อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Medicine) 
2134 - อายุรศาสตร์โรคไต หรือ วักกะวิทยา (Nephrology)  
2135 - อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ (Infectious Diseases) 
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) 
  214501 - เวชศำสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสภำพ (Anti-aging Regenerative Medicine) 
2151 - ศัลยศาสตร์ (Surgery) หรือ ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery) 
  215101 - ศัลยศำสตร์ศีรษะ คอ และเต้ำนม (Head, Neck and Breast Surgery) 
 215102 - ศัลยศำสตร์โรคตับและทำงเดินน้ ำดี (Hepatobiliary Surgery) 
 215103 - ศัลยศำสตร์มะเร็งวิทยำ (Surgical Oncology) 
  215104 - ศัลยศำสตร์อุบัติเหตุ (Trauma Surgery) 
 215105 - ศัลยศำสตร์ปลูกถ่ำยอวัยวะ (Transplant surgery) 

 2152 - กุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery) 
 2153 - ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)  

2154 - ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic and Reconstructive Surgery) 
2155 - ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ (Cardiovascular and Thoracic Surgery) 

  215501 - ศัลยศำสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery) 
  215502 - ศัลยศำสตร์หัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Surgery) 
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 2156 - ศัลยศาสตร์ยูโร (Urology) 
   215601 - ศัลยศำสตร์ระบบทำงเดินปัสสำวะ 
 2157 - ศัลยศาสตร์ลําไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Surgery) 
 2158 - ศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Vascular Surgery) 

2166 - ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) หรือ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics Surgery) 
2167 - เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) 
2168 - เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) 
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)  
  217701 - รังสีรักษำ (Radiotherapy) 

217702 - เวชศำสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) 
2178 - รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology)  

  2181 - กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 
2186 - จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) 
  218601 - จิตเวชศำสตร์เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent 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) 
 2196 - เวชบําบัดวิกฤต (Critical Care Medicine) 
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การแพทย์อ่ืน 
 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 (Bioinformatics) 
251201 - เวชสำรสนเทศ (Medical Informatics) 

  251202 - ชีวเวชสำรสนเทศ (Biomedical Informatics) 
2513 - ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) 
2514 - สารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics) 
2520 - แพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) 

 
ทันตแพทยศาสตร์  
 3101 - ชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology) 
 3102 - เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine) 
   310201 - ทันตเวชศำสตร์กำรนอน (Dental Sleep Medicine)  
 3103 - ปริทันตวิทยา (Periodontology) 
 3104 - ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery) 
  310401 - ทันตกรรมรำกเทียม (Dental Implantology)   
   310402 - เลเซอร์วิทยำทำงทันตแพทยศำสตร์ (Lasers in Dentistry) 
  3105 - พยาธิวิทยาช่องปาก (Oral Pathology) 
 3106 - ทันตวัสดุศาสตร์ (Dental Material Sciences) 
 3107 – รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Radiology) 
 3108 - ทันตกรรมสําหรับเด็ก (Pediatric Dentistry) 
 3109 - ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) 
   310901 - ทันตเวชศำสตร์กำรนอน (Dental Sleep Medicine)   
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3110 – ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดใบหน้า (Occlusion and Orofacial Pain) 
   311001 - ทันตกรรมบดเคี้ยวและควำมเจ็บปวดช่องปำกใบหน้ำ (Occlusion and  
      Orofacial Pain) 
  311002 - ทันตเวชศำสตร์กำรนอน (Dental Sleep Medicine)  
 3111 - ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics) 
   311101 - ทันตกรรมรำกเทียม (Dental Implantology)   
        311102 - กำรประดิษฐ์ใบหน้ำขำกรรไกร (Maxillofacial Prosthetics) 
        311103 - ทันตกรรมสวยงำม (Esthetic Dentistry)   
 3112 - ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry) 
   311201 - ทันตกรรมสวยงำม (Esthetic Dentistry)   
 3113 - วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics) 
 3114 - ทันตสาธารณสุข (Dental Public Health) 
 3115 - ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry) 
  3116 - ทันตแพทยศาสตร์ศึกษา (Dental Education) 
  3117 - นิติทันตวิทยา (Forensic Odontology) 
 
เภสัชศาสตร์ 
 3301 - เภสัชวิทยา (Pharmacology) 
  3302 - เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (Pharmaceutical Sciences and Technology) 
  330201  - เภสัชกรรม หรือ เภสัชกำร (Pharmaceutics) 
  330202  - เภสัชอุตสำหกรรม (Industrial Pharmacy) 

330203 - เภสัชเคมี (Pharmaceutical Chemistry) 
  330204  - เภสัชเวท หรือ เภสัชวินิจฉยั (Pharmacognosy) 
  330205  - เภสัชพฤกษศำสตร์ (Pharmaceutical Botany) 
  330206 - อำหำรเคมี (Food Chemistry) 

330207 - เภสัชศำสตร์ชีวภำพ (Biopharmaceutical Sciences) 
 3303 - เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) 
 3304 - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (Social and Administrative Pharmacy) 
     330401 - เภสัชศำสตร์สังคม (Social Pharmacy) 
  330402 - บริหำรเภสัชกิจ (Administrative Pharmacy) 
  330403 - เภสัชเศรษฐศำสตร์ (Pharmaco-economics) 
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สาธารณสุขศาสตร ์
 3501 - สาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) 
   350101 - กำรพยำบำลสำธำรณสุข (Public Health Nursing) 
   350102 - บริหำรงำนสำธำรณสุข (Public Health Administration) 
   350103 - ปรสิตวิทยำ (Parasitology) 
   350104 - วิทยำศำสตร์อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Sciences) 
   350105 - กำรสื่อสำรและส่งเสริมสุขภำพ (Health Communication and Promotion) 
  350106 - อนำมัยชุมชน (Community 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) 
   350304 - โภชนำกำรเชิงทดลองและชีวเคมี (Experiment Nutrition and Biochemistry) 
  3504 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 
      3505 - อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
 
พยาบาลศาสตร์ 
 3701 - พยาบาลศาสตร์ (Nursing) 
    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) 
  370106 - กำรบริหำรกำรพยำบำล (Nursing Administration) 
  3702 - พยาบาลศาสตร์ศึกษา (Nursing Education) 
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สหเวชศาสตร์ / เทคนิคการเเพทย์ 
 3901 - เทคนิคการเเพทย์ (Medical Technology) 
  3902 - รังสีเทคนิค (Radiation Technology) 
  3903 - กายภาพบําบัด (Physical Therapy) 
  3904 - เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Heart and Lung Technology) 
  3905 - กายอุปกรณ์ (Orthotics) 
  3906 - กิจกรรมบําบัด (Occupational Therapy) 
  3907 - ความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Communication Sciences and Disorders) 
   3908 - วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (Rehabilitation Science for Disabilities) 
 
สัตวแพทยศาสตร์ 
 4101 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
  4102 - สรีรวิทยา (Physiology) 
  410201 - พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior) 
  4103 - ชีวเคมี (Biochemistry) 
  4104 - ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences) 
  4105 - เภสัชวิทยา (Pharmacology) 
  410501 - พิษวิทยำ (Toxicology) 
   410502 - เภสัชพันธุศำสตร์ (Pharmacogenomics) 
 4106 - พยาธิชีววิทยา (Pathobiology) 
  4107 - พยาธิวิทยา (Pathology) 
  410701 - พยำธิวิทยำคลินิก (Clinical Pathology) 
  410702 - มะเร็งวิทยำ (Oncology) 
   410703 - เภสัชพันธุศำสตร์ (Pharmacogenomics) 
  4108 - จุลชีววิทยา (Microbiology) 
  410801 - แบคทีเรียวิทยำ (Bacteriology) 
  410802 - ไวรัสวิทยำ (Virology) 
  410803 - กิณวิทยำ (Mycology) 
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  4109 - ปรสิตวิทยา (Parasitology) 
  4110 - ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) 
  4121 - เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Sciences) 
   412101 - เวชศำสตร์คลินิกฉุกเฉิน (Emergency Medicine) 
        412102 - มะเร็งวิทยำ (Oncology) 
        412103 - ตจวิทยำ (Dermatology) 
        412104 - วักกะวิทยำ (Nephrology) 
        412105 - ประสำทวิทยำ (Neurology) 
        412106 - โรคต่อมไร้ท่อและเมตำบอลิสม (Endocrinology and Metabolism) 
        412107 - จักษุวิทยำ (Ophtalmology) 
        412108 -  หทัยวิทยำ (Cardiology) 
 4122 - อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Medicine) 
  412201 - อำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion Animal Medicine) 
  412202 - อำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นอำหำร (Food Animal Medicine) 
  412203 - อำยุรศำสตร์สัตว์ป่ำ สัตว์ต่ำงถ่ิน และสัตว์สวนสัตว์ 

(Zoo, Exotics and Wildlife Medicine) 
   412204 - อำยุรศำสตร์สัตว์น้ ำ (Aquatic Animal Medicine) 
  4123 - ศัลยศาสตร์ (Surgery) 
  412301 - วิสัญญีวิทยำ (Anesthesiology) 
  412302 - ภำพวินิจฉัย (Diagnostic Imaging) 
  4124 - วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology) 
  4125 - สัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health) 
   412501 - สุขศำสตร์กำรอำหำรสัตว์ (Veterinary Food Hygiene) 
   412502 - ระบำดวิทยำ (Epidemiology)   
  4126 - สัตวแพทยศาสตร์ศึกษา (Veterinary Medical Education) 
  4127 - สัตวบาล (Animal Husbandry) 
 4128 - เทคโนโลยีการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology) 
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เกษตรศาสตร์ 
 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 Sciences) 
   510301 - กำรจัดกำรกำรผลิตพืช (Plant Production Management) 
  5104 - พืชสวน (Horticulture) 
   510401 - กำรปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (Horticultural Crop Improvement) 
  510402 - กำรออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape Design) 
  5105 - โรคพืชวิทยา (Plant Pathology) 
   510501 - จุลชีววิทยำกำรเกษตร (Agricultural Microbiology) 
 5106 - กีฏวิทยา (Entomology) 
   510601 - พิษวิทยำของแมลง (Insect Toxicology) 
   510602 - อนุกรมวิธำนของแมลง (Insect Taxonomy) 
   510603 - โรควิทยำของแมลง (Insect Pathology) 
   510604 - กีฎวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Entomology) 

5108 - เกษตรเชิงระบบ (Farming Systems) 
5111 - การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding) 
5112 - โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition) 

  5113 - สัตวบาล (Animal Husbandry) 
 5114 - สัตวศาสตร์ (Animal Sciences) 
   511401 - พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior) 

5121 - เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology) 
5123 - เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Agricultural Biotechnology) 

  512301 - เทคโนโลยีชีวภำพพืช (Plant Biotechnology) 
  512302 - เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ (Animal Biotechnology) 
 5124 - เกษตรกลวิธาน (Farm Machinery) 

5125 - เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post - Harvest Technology) 
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 5131 - การส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension) 
   513101 - นิเทศศำสตร์เกษตร (Agricultural Communication) 
        513102 - พัฒนำกำรเกษตร (Agricultural Development) 

5132 - อุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry) 
 5133 - นิเวศวิทยาการเกษตร (Agricultural Ecology) 
  5134 - เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางการเกษตร (Agricultural Geo-Information Technology) 
            513401 - เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเกษตร (Agricultural Information Technology) 
 5141 - ธรณีวิทยา (Geology) 
 5142 - ปฐพีวิทยา (Pedology) 

5143 - ปฐพีศาสตร์ (Soil Sciences) 
   514301 - ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) 
  514302 - จุลินทรีย์ดิน (Soil Microbiology) 
  514303 - กำรส ำรวจดิน (Soil Survey) 
  514304 - กำรอนุรักษ์ดิน (Soil Conservation) 
  514305 - ฟิสิกส์ของดิน (Soil Physics) 
  514306 - โภชนำกำรของพืช (Plant Nutrition) 
  514307 - กำรจัดกำรดิน (Soil Management) 
  514308 - เคมีของดิน (Soil Chemistry) 
 
วนศาสตร์ 
 5301 - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and      

Environmental Management) 
  530101 - กำรจัดกำรป่ำไม้ (Forest Management) 
  530102 - กำรจัดกำรลุ่มน้ ำ (Watershed Management) 
   530103 - อุทยำน นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว (Park, Recreation and Tourism) 
   530104 - กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (Marine and Coastal Resource  
       Management) 

530105 - กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม (Forest Resource and  
     Environmental Management)  

        530106 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)  
        530107 - กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ (Natural Resource Management)  
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 5303 - ชีววิทยาป่าไม้ (Forest Biology) 
  530301 - ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity) 
  530302 - นิเวศวิทยำป่ำไม้ (Forest Ecology) 
   530303 - วิทยำศำสตร์ชีวภำพป่ำไม้ (Forest Biological Sciences) 
 5304 - พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) 
 5305 - วนวัฒนวิทยา (Silviculture) 
 5306 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาการสิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences)  
  5307 - วนผลิตภัณฑ์ (Forest Product) 
  5308 - วิศวกรรมป่าไม้ (Forest Engineering) 
 
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 5401 - สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Studies) 
  540101 - เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics) 
  540102 - สังคมวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Sociology) 
  540103 - จิตวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Psychology) 
  540104 - กฎหมำยสิ่งแวดล้อม (Environmental Law) 
  540105 - สังคมศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Social Science) 
  540106 - กำรเมืองและนโยบำยสิ่งแวดล้อม (Polities and Environmental Policies) 
 
ประมง 
 5501 - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture) 
  5502 - เทคโนโลยีการประมง (Fishery Technology) 
 5503 - ชีววิทยาประมง (Fishery Biology) 
  550301 - อนุกรมวิธำนสัตว์น้ ำ (Fishery Taxonomy) 
 5504 - เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ํา (Fishery Biotechnology) 
  5505 - วาริชศาสตร์ (Aquatic Sciences) 
 5507 - ผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products) 
  5508 - การจัดการประมง (Fishery Management) 
       5509 - วิทยาศาสตร์การทะเล (Marine Sciences)  
 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ

127



หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

สังคมศาสตร์ 
 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) 
  610107 - เศรษฐศำสตร์กำรเมือง (Political Economy) 

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) 
610209 - กำรบริหำรกำรพัฒนำ (Development Administration) 
610210 - กำรบริหำรจัดกำรที่ดี หรือ ธรรมำภิบำล (Governance)   
610211 - อำชญำวิทยำและกำรบริหำรกระบวนกำรยุติธรรม  

   (Criminology and Criminal Justice 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) 
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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) 
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) 
610321 - เศรษฐศำสตร์ประชำกร (Demographic Economics) 
610322 - เศรษฐศำสตร์พฤติกรรมและเศรษฐศำสตร์เชิงทดลอง  

     (Behavioral and Experimental Economics) 
610323 - เศรษฐศำสตร์ขนส่ง (Transportation Economics) 
610324 - เศรษฐศำสตร์กำรเมือง (Political Economy) 
610325 - เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม (Industrial Economics) 
610326 - เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ (Business Economics) 
610327 - เศรษฐศำสตร์สหกรณ์ (Cooperative 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 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ (Research Methodology in Psychology) 
610407 - จิตวิทยำชุมชน (Community Psychology) 

 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ

129



หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

610408 - จิตวิทยำเด็กพิเศษ (Psychology for Exceptional Children) 
610409 - จิตวิทยำผู้สูงอำยุ (Aging Psychology) 
610410 - จิตวิทยำพัฒนำกำร (Cognitive Development) 
610411 - จิตวิทยำสังคม (Social Psychology) 
610412 - จิตวิทยำคลินิก (Clinical Psychology) 
610413 - จิตวิทยำกำรปรึกษำ (Counseling Psychology) 
610414 - จิตวิทยำทำงปัญญำ (Cognitive Psychology) 
610415 - จิตวิทยำสุขภำพ (Health Psychology) 
610416 - ประสำทจิตวิทยำ (Neuropsychology) 

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 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรสื่อสำร (Research Methodology in Communication) 
610509 - กำรสื่อสำรกำรแสดง (Acting Communication) 
610510 - กำรโฆษณำ (Advertising) 
610511 - นิเทศศำสตร์พัฒนำกำร (Communication Development) 
610512 - กำรสื่อสำรสิ่งแวดล้อม (Environmental communication) 
610513 - ภำพยนตร์ศึกษำ (Film Studies/Screen Studies) 
610514 - สื่อใหม่ (New media) 
610515 - กำรสื่อสำรชุมชน (Communication for Community) 
610516 - กำรสื่อสำรกำรเมือง (Political Communication) 
610517 - กำรบริหำรกิจกำรสื่อ (Media Management) 
610518 - กำรสื่อสำรกำรตลำด (Marketing Communication) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

6106 - พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Sciences) 
610601 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology)  
610602 - ระบำดวิทยำสังคม (Social Epidemiology) 
610603 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์ (Research Methodology in  

      Behavioral Sciences) 
610604 - จิตพฤติกรรมศำสตร์ (Behavioral Psychology) 
610605 - พฤติกรรมศำสตร์เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำ (Behavioral Sciences  

      for Change and Development) 
6107 - ประชากรศาสตร์ (Demography) 

610701 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงประชำกรศำสตร์ (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) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

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) 
611011 - นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) 
611012 - กำรจัดกำรชุมชน (Community Management) 
611013 - สังคมวิทยำกำรคณนำ (Computational Sociology) 

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) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจม ี“แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

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) 
611011 - นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) 
611012 - กำรจัดกำรชุมชน (Community Management) 
611013 - สังคมวิทยำกำรคณนำ (Computational Sociology) 

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) 
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6112 - วิทยาการประกันภัย (Actuarial Sciences) 
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 Sciences) 
611307 - วิทยำกำรประกันภัย (Actuarial Sciences) 

 
บรรณารักษศาสตร์ 

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) 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ   

และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

ด้วยประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  กําหนดให้การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ  ต้องระบุสาขาวิชาของตําแหน่งทางวิชาการน้ัน ๆ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของบุคคล  ซึ่งแนวทางในการกําหนดสาขาวิชาจะพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานสอน  
และผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งนั้น  โดยต้องแสดงให้เห็นเป็น 
ที่ประจักษ์ได้ว่าผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใด  ประกอบกับปัจจุบันยังไม่เคย 
มีการกําหนดรายชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้อย่างชัดเจน  มีเพียงการอ้างอิง
สาขาวิชาที่จําแนกตาม  ISCED  (International  Standard  Classification  of  Education)  ซึ่งเป็น
การกําหนดกลุ่มสาขาวิชาที่กว้างมาก  ทั้งนี้  จากการพิจารณากล่ันกรองการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง 
ทางวิชาการ  ทําให้พบว่าการกําหนดสาขาวิชาในปัจจุบันค่อนข้างมีความหลากหลายแตกต่างกันไป   
และด้วยสภาพการณ์ในปัจจุบันได้มีการผนวกรวมบางสาขาวิชาที่ มีอยู่เดิม  หรือมีการเติบโตของ 
อนุสาขาวิชาข้ึนมาเป็นสาขาวิชา  ทําให้มีสาขาวิชาที่เกิดขึ้นใหม่เป็นจํานวนมาก  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์
ของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในการกําหนดสาขาวิชาไม่ให้แคบหรือกว้างจนเกินไป   
จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกําหนดสาขาวิชา  เพื่อจัดทําเป็นบัญชีรายช่ือ
สาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  โดยแนวทางในการจัดทําบัญชีรายช่ือ
สาขาวิชาดังกล่าวนั้น  จะจําแนกออกตามกลุ่มสาขาวิชาหลัก  โดยมิได้ยึดหลักการจําแนกตาม  ISCED  
และในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาหลักจะประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ  และในบางสาขาวิชาอาจมีอนุสาขาวิชา  
เพื่อความชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  อย่างไรก็ดี  บางอนุสาขาวิชาอาจจัดอยู่ได้มากกว่า
หนึ่งสาขาวิชา  หรือบางอนุสาขาวิชาอาจจัดเป็นอีกสาขาวิชาหน่ึงก็ได้  ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความลึกซึ้ง 
ของตัววิชาหรือองค์ความรู้ในวิชานั้น ๆ  และในบางสาขาวิชาอาจมีชื่อเรียกได้มากกว่าหนึ่งชื่อ  จึงต้องมี
การวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับไว้ด้วย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

ศึกษาศาสตร์   
 6501 - ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์ (Education) 
   650101 - สถิติ วิจัย กำรวัด และกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำ (Education Statistics,  
       Research, Measurement and Evaluation) 
  650102 - กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ (Educational Research) 
   650103 - กำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ (Educational Measurement and Evaluation) 

650104 - กำรแนะแนว (Guidance) 
650105 - กำรแนะแนวและให้ค ำปรึกษำ (Guidance and Counseling) 
650106 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology) 
650107 - หลักสูตรและกำรสอน (Curriculum and Instruction) 
650108 - หลักสูตรศึกษำ (Curriculum Studies) 
650109 - กำรพัฒนำหลักสูตร (Curriculum Development) 
650110 - กำรวิจัยและกำรพัฒนำหลักสูตร (Research and Curriculum Development) 
650121 - กำรสอนคณิตศำสตร์ (Teaching Mathematics) 
650122 - กำรสอนวิทยำศำสตร์ (Teaching Sciences) 
650123 - กำรสอนสังคมศึกษำ (Teaching Social Studies) 
650124 - กำรสอนภำษำต่ำงประเทศ (Teaching Foreign Language) 
650125 - กำรสอนภำษำอังกฤษ (Teaching English) 
650126 - กำรสอนภำษำฝรั่งเศส (Teaching French) 
650127 - กำรสอนภำษำไทย (Teaching Thai) 
650141 - สังคมศึกษำ (Social Studies) 
650142 - วิทยำศำสตร์ศึกษำ (Science Education) 
650143 - สิ่งแวดล้อมศึกษำ (Environmental Education) 
650144 - คณิตศำสตร์ศึกษำ (Mathematics Education) 
650145 - คอมพิวเตอร์ศึกษำ (Computer Education) 
650146 - เทคโนโลยีกำรศึกษำ (Educational Technology) 
650147 - ธุรกิจศึกษำ (Business Education) 
650148 - สุขศึกษำ (Health Education) 
650149 - พลศึกษำ (Physical Education) 
650150 - เศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ (Economics of Education) 
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650151 - ศิลปศึกษำ (Art Education) 
650152 - ดนตรีศึกษำ (Music Education) 
650153 - นำฏศิลป์ศึกษำ (Dance Education) 
650161 - กำรศึกษำปฐมวัย (Early Childhood Education) 
650162 - กำรประถมศึกษำ (Primary Education หรือ Elementary Education) 
650163 - กำรมัธยมศึกษำ (Secondary Education) 
650164 - กำรอุดมศึกษำ (Higher Education) 
650165 - กำรบริหำรกำรศึกษำ (Educational Administration) 
650166 - กำรนิเทศกำรศึกษำ (Educational Supervision) 
650171 - ครุศำสตร์เกษตร (Agricultural Education) 
650172 - ครุศำสตร์ไฟฟ้ำ (Electrical Education) 
650173 - ครุศำสตร์เครื่องกล (Mechanical Education) 
650174 - ครุศำสตร์อุตสำหกรรม (Industrial Education) 
650175 - ครุศำสตร์เทคโนโลยี (Technology Education) 
650176 - อุตสำหกรรมศึกษำ (Industrial Studies) 
650177 - กำรฝึกหัดครู (Teacher Education) 
650178 - ครุศึกษำ (Teacher Education) 
650179 - กำรอำชีวศึกษำ (Vocational Education) 
650180 - กำรอำชีวศึกษำและเทคนิคศึกษำ (Vocational and Technical Education) 
650181 - กำรศึกษำผู้ใหญ่ (Adult Education) 
650182 - กำรศึกษำนอกระบบ หรือ กำรศึกษำนอกโรงเรียน (Non-Formal Education)  
650183 - กำรศึกษำทำงไกล (Distance Education) 
650184 - กำรศึกษำพิเศษ (Special Education) *   
650185 - พัฒนศึกษำ (Development Education) 
650186 - สำรัตถศึกษำหรือพ้ืนฐำนกำรศึกษำ (Foundation of Education) 
650187 - กำรศึกษำเปรียบเทียบ (Comparative Education) 
650188 - กำรศึกษำต่อเนื่อง (Continuing Education) 
650189 - คหกรรมศึกษำ (Home Economics Education) 
650190 - เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษำ (Agricultural and Environmental Education) 
650191 - กำรออกแบบสื่อกำรเรียนรู้ (Educational Media Design) 

   650192 - นันทนำกำร (Recreation) 

*   หมำยถึง ช่ืออนุสำขำวิชำซึ่งครอบคลุม Gifted Child, Autistic, และกำรศึกษำเด็กพิกำร (Disabilities  
    Education) และกำรศึกษำแบบเรียนรวม (Inclusive Education) 
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นิติศาสตร ์
 6701 - กฎหมายเอกชน (Private Law) 
  670101 - กฎหมำยแพ่ง (Civil Law) 
  670102 - กฎหมำยพำณิชย์ (Commercial Law) 
 6702 - กฎหมายมหาชน (Public Law) 
   670201 - กฎหมำยรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) 
     670202 - กฎหมำยปกครอง (Administrative Law)  
   670203 - กฎหมำยกำรคลังและกำรภำษีอำกร (Public Finance and Taxation) 
  670204 - กฎหมำยสิ่งแวดล้อม (Environment Law) 
  6703 - กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) 
   670301 - กฎหมำยเอกชนระหว่ำงประเทศ (Private International Law) 
   670302 - กฎหมำยมหำชนระหว่ำงประเทศ (Public International Law) 
   670303 - กฎหมำยอำญำระหว่ำงประเทศ (International Criminal Law) 
   670304 - กฎหมำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ (International Economic Law) 
 6704 - กฎหมายสังคม (Social Law) 
   670401 - กฎหมำยแรงงำน (Labour Law) 
 6705 - กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law) 
 6706 - กฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative Law) 
  6707 - นิติปรัชญา (Philosophy of Law) 
  670701 - นิติศึกษำ (Legal Studies) 
 6708 - กฎหมายธุรกิจ (Business Law) 
 6709 - กฎหมายอาญา (Criminal Law) 

670901 - กฎหมำยอำญำและกระบวนกำรยุติธรรม (Criminal Law and  
     Justice Administration)           

  670902 - กฎหมำยอำญำและอำชญำวิทยำ (Criminal Law and Criminology) 
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การบัญชีและบริหารธุรกิจ 
 6801 - การบัญชี (Accounting) 

680101 - กำรบัญชีกำรเงิน (Financial Accounting) 
680102 - กำรบัญชีบริหำร (Managerial Accounting) 
680103 - กำรบัญชีต้นทุน (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 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร  

   (Management Information System) 
680205 - กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน (Operations Management) 
680206 - กำรจัดกำรผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Management) 
680207 - กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (International Business Management) 
680208 - กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics  
    Management) 
680209 - ภำวะผู้น ำและพฤติกรรมองค์กร (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) 
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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) 
680224 - วิทยำกำรกำรตัดสินใจ (Decision Sciences) 
680225 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 
680226 - กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง (Construction Management)  
680227 - กำรจัดกำรธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business Management)  
680228 - กำรจัดกำรธุรกิจดนตรี (Music Business Management) 
680229 - กำรจัดกำรสหกรณ์ (Co-Operative Management)  
680230 - กำรจัดกำรบริกำร (Service Management) 

  680231 - กำรจัดกำรกำรกีฬำ (Sports Management) 
 
มนุษยศาสตร์ 
 7101 - ภาษาไทย (Thai Language) 
  710101 - กำรศึกษำภำษำไทยในฐำนะภำษำแม่ (Thai Language) 
     - กำรศึกษำภำษำไทยตำมแนวภำษำศำสตร์ (Linguistic Study of Thai) 
    - ไวยำกรณ์ไทย/หลักภำษำไทย (Thai Grammar) 
  710102 - ภำษำถ่ินไทย (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) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

7102 - ภาษาเขมร (Cambodian Language) 
710201 - ภำษำเขมรในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Cambodian Language) 
    - ภำษำเขมรตำมแนวภำษำศำสตร์ (Linguistic Study of Khmer) 

  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) 

7106 - ภาษาเยอรมัน (German Language) 
710601 - ภำษำเยอรมันในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (German Language) 
710602 - กำรแปลและล่ำม (German : Translation and Interpretation) 
710603 - เยอรมันศึกษำ (German Studies) 
710604 - วรรณคดีเยอรมัน (German Literature) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

7107 - ภาษาสเปน (Spanish Language) 
 710701 - ภำษำสเปนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Spanish Language) 

710702 - กำรแปลและล่ำม (Spanish : Translation and Interpretation) 
710703 - วรรณคดีสเปน (Spanish Literature) 
710704 - สเปนและละตินอเมริกันศึกษำ (Spanish and Latin American 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) 

7112 - ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language) 
711201 - ภำษำบำลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language) 
711202 - วรรณคดีบำลี-สันสกฤต (Pali and Sanskrit Literature) 
711203 - พุทธศำสน์ศึกษำ (Buddhist Studies) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

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) 

7117 - ภาษามาเลย์ (Malay Language) 
711701 - ภำษำมำเลย์ในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Malay Language) 
711702 - กำรแปลและล่ำม (Malay : Translation and Interpretation) 
711703 - มำเลย์ศึกษำ (Malay Studies) 
  - คติชนวิทยำ (Malay Folklore) 

   - วรรณคดีมำเลย์ (Malay Literature) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

7118 - ภาษาฮินดี (Hindi Language) 
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) 

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) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจม ี“แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

7118 - ภาษาฮินดี (Hindi Language) 
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) 

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) 
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(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

730106 - มำนุษยวิทยำ (Anthropology) 
730107 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore) 
730108 - สตรีศึกษำ (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 หรือ วัจนปฏิบัติศำสตร์และ 
     สัมพันธสำรวิเครำะห์ (Pragmatics and Discourse Analysis)  
740104 - ภำษำศำสตร์เชิงประวัติ (Historical Linguistics) 
740105 - ภำษำศำสตร์สังคม (Sociolinguistics) 
  - ภำษำถ่ิน หรือ ภำษำศำสตร์ภำษำถ่ิน (Dialectology) 
740106 - ภำษำศำสตร์จิตวิทยำและกำรรับรู้ภำษำ (Psycholinguistics and  

      Language Acquisition) 
740107 - ภำษำศำสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics) 
740108 - ภำษำศำสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) 
  - กำรบันทึกและอนุรักษ์ภำษำ (Language Documentation  

      and Conservation) 
  740109 - ภำษำศำสตร์ชำติพันธุ์ (Ethnolinguistics) 

   - ภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำ (Languages and Cultures  
     for Development) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

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 - พุทธศำสน์ศึกษำ (Buddhist Studies) 
780102 - อิสลำมศึกษำ (Islamic Studies) 
780103 - เทววิทยำ (Theology) 
780104 - ศำสนำศึกษำ (Religious Studies) 
780105 - คริสตศำสน์ศึกษำ (Christian Studies) 

7901 - การแปลและการล่าม (Translation and Interpretation) 
    790101 - กำรแปลศึกษำ (Translation Studies) 

       790102 - กำรล่ำมศึกษำ (Interpreting Studies) 
8001 - ปรัชญา (Philosophy) 

800101 - ปรัชญำตะวันตก (Western Philosophy) 
- จริยศำสตร์ (Ethics) 

   - อภิปรัชญำ (Metaphysics) 
   - ญำณวิทยำ (Epistemology) 
   - สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics) 
 
 
 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจม ี“แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

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 - พุทธศำสน์ศึกษำ (Buddhist Studies) 
780102 - อิสลำมศึกษำ (Islamic Studies) 
780103 - เทววิทยำ (Theology) 
780104 - ศำสนำศึกษำ (Religious Studies) 
780105 - คริสตศำสน์ศึกษำ (Christian Studies) 

7901 - การแปลและการล่าม (Translation and Interpretation) 
    790101 - กำรแปลศึกษำ (Translation Studies) 

       790102 - กำรล่ำมศึกษำ (Interpreting Studies) 
8001 - ปรัชญา (Philosophy) 

800101 - ปรัชญำตะวันตก (Western Philosophy) 
- จริยศำสตร์ (Ethics) 

   - อภิปรัชญำ (Metaphysics) 
   - ญำณวิทยำ (Epistemology) 
   - สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics) 
 
 
 

หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

800102 - ปรัชญำตะวันออก (Eastern Philosophy) 
- พุทธปรัชญำ (Buddhist Philosophy)  

   - จริยศำสตร์ (Ethics) 
   - อภิปรัชญำ (Metaphysics) 
   - ญำณวิทยำ (Epistemology) 

    - สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics) 
 
วิจิตรศิลป์ 
 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) 

   810115 - ศิลปะชุมชน (Community Arts) 
   810116 - ศิลปะวีดิทัศน์ (Video Arts) 
   810117 - ทฤษฎีศิลป์  (Art Theory) 
  8102 - นฤมิตศิลป์ (Creative Arts) 
  810201 - เรขศิลป์ (Graphic Design) 
  810202 - แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion & Textile) 
  810203 - มัณฑณศิลป์ (Decorative Arts) 

810204 - หัตถศิลป์ (Craftsmanship Arts) 
  810205 - นิทรรศกำรศิลป์ (Art Exhibition) 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

  8103 - โสตศิลป์ หรือ คีตศิลป ์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) 
    810307 - ดนตรีวิทยำ (Musicology) 
   810308 - ดนตรีบ ำบัด (Music Therapy) 
        810309 - ดนตรีชำติพันธุ์วิทยำ (Ethnomusicology) 
   810310 - กำรสอนดนตรี (Music Pedagogy) 
 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 - กำรออกแบบเพ่ือกำรแสดง (Theatre Design) 
  810410 - กำรแสดงและก ำกับกำรแสดง (Acting and Directing) 
  810411 - เพลงและดนตรีเพื่อกำรแสดง (Music and Sound for Theatre) 
  810412 - กำรแสดงละครประยุกต์ ละครเยำวชน ละครในกำรศึกษำ (Applied Theatre) 
    810413 - นำฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) 
 

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจม ี“แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

  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) 
    810307 - ดนตรีวิทยำ (Musicology) 
   810308 - ดนตรีบ ำบัด (Music Therapy) 
        810309 - ดนตรีชำติพันธุ์วิทยำ (Ethnomusicology) 
   810310 - กำรสอนดนตรี (Music Pedagogy) 
 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 - กำรออกแบบเพ่ือกำรแสดง (Theatre Design) 
  810410 - กำรแสดงและก ำกับกำรแสดง (Acting and Directing) 
  810411 - เพลงและดนตรีเพื่อกำรแสดง (Music and Sound for Theatre) 
  810412 - กำรแสดงละครประยุกต์ ละครเยำวชน ละครในกำรศึกษำ (Applied Theatre) 
    810413 - นำฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) 
 

หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

ประยุกต์ศิลป์ 
 8501 - ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) 
   850101 - แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion and Textile)   
  850102 - เครื่องลงรัก (Lacquer Work)   
   850103 - ศิลป์ประดิษฐ์ (Creative 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) 
 
ภูมิภาคศึกษา - Regional Studies * 
  9101 - เอเชียศึกษา (Asian Studies) 
 9102 - อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 
 9103 - ยุโรปศึกษา (European Studies) 
 9104 - อัฟริกาศึกษา (African Studies) 
 9105 - ลาตินอเมริกาศึกษา (Latin American Studies) 
  9106 - เอเชียตะวันออกศึกษา (East Asian Studies)  
 

 *  หมำยถึง  ภูมิภำคระหว่ำงประเทศ 
คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

พื้นที่ศึกษา - Area Studies 
 9121 - จีนศึกษา (Chinese Studies) 
 9122 - เกาหลีศึกษา (Korean Studies) 
 9123 - ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies) 
 9124 - เขมรศึกษา (Khmer Studies) 
 9125 - อเมริกาศึกษา (American Studies) 
  9126 - อินเดียศึกษา (Indian Studies) 
 
ชาติพันธุ์ศึกษา - Ethnic Group Studies  
 9141 - มุสลิมศึกษา (Muslim Studies) 
 9142 - อาหรับศึกษา (Arabian Studies) 
 
อ่ืนๆ 
 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) 
   915603 - ศิลป์ประดิษฐ์ (Creative Arts)    
 9161 - การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration) 
 9162 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
 9163 - สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (Human Rights and Peace Studies) 
        916301 - สันติศึกษำ (Peace Studies) 
        916302 - สิทธิมนุษชน (Human Rights) 
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หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจม ี“แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

พื้นที่ศึกษา - Area Studies 
 9121 - จีนศึกษา (Chinese Studies) 
 9122 - เกาหลีศึกษา (Korean Studies) 
 9123 - ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies) 
 9124 - เขมรศึกษา (Khmer Studies) 
 9125 - อเมริกาศึกษา (American Studies) 
  9126 - อินเดียศึกษา (Indian Studies) 
 
ชาติพันธุ์ศึกษา - Ethnic Group Studies  
 9141 - มุสลิมศึกษา (Muslim Studies) 
 9142 - อาหรับศึกษา (Arabian Studies) 
 
อ่ืนๆ 
 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) 
   915603 - ศิลป์ประดิษฐ์ (Creative Arts)    
 9161 - การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration) 
 9162 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
 9163 - สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (Human Rights and Peace Studies) 
        916301 - สันติศึกษำ (Peace Studies) 
        916302 - สิทธิมนุษชน (Human Rights) 
 
 
 

หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก ก ำกับสำขำวิชำของต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(2)  เลขรหัส 6 หลัก ก ำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ด ้
(3)  บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”  

 

  9164 - วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) 
   916401 - พิพิธภัณฑ์ศึกษำและกำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรม (Museum Studies and  
      Cultural Heritage Management) 

916402 - ภำพยนตร์ศึกษำและสื่อศึกษำ (Movies and Media Studies) 
        916403 - พหุวัฒนธรรมศึกษำ (Multicultural Studies) 
   916404 - วัฒนธรรมสุขภำพ (Culture and Health)   
        916405 - ภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำ (Language and Culture for  
      Development)   

916406 - กำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม (Intercultural Communication)    
916407 - วัฒนธรรมจีน (Chinese Culture)   
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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

ด้วย  ก.พ.อ.  ได้ออกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งก าหนดให้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ในวารสารทางวิชาการจะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับดังกล่าวเท่านั้น  และ 
โดยที่ประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ประกอบกับปัจจุบัน
ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  บางรายการได้ถูกยุบเลิก
และได้มีฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ  ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติเกิดขึ้นใหม่
อีกเป็นจ านวนมาก  ก.พ.อ.  จึงมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายชื่อฐานข้อมูลส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการให้มีความทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชา   และสามารถรองรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์  ส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และ
เอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.   

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผลงานทางวิชาการส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

ตามประกาศ   ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
และประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกาศ  ณ  วันที่  
๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  จะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ดังนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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  ๓.๑ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก่  ERIC,  MathSciNet,  Pubmed,  Scopus,  
Web  of  Science  (เฉพาะในฐานข้อมูล  SCIE,  SSCI  และ  AHCI  เท่านั้น),  JSTOR  และ  Project  Muse   

  ๓.๒ ฐานข้อมูลระดับชาติ  ได้แก่  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai  Journal  
Citation  Index - TCI)  เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่  ๑  และกลุ่มที่  ๒ 

ข้อ ๔ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งได้เผยแพร่  
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ. 

ความในวรรค  ๑  ให้ ใช้บังคับแก่การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่ งมีหนังสือรับรอง   
จากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการว่าให้เผยแพร่ได้แล้วด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒

คู่มือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ

152



  ๓.๑ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก่  ERIC,  MathSciNet,  Pubmed,  Scopus,  
Web  of  Science  (เฉพาะในฐานข้อมูล  SCIE,  SSCI  และ  AHCI  เท่านั้น),  JSTOR  และ  Project  Muse   

  ๓.๒ ฐานข้อมูลระดับชาติ  ได้แก่  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai  Journal  
Citation  Index - TCI)  เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่  ๑  และกลุ่มที่  ๒ 

ข้อ ๔ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งได้เผยแพร่  
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ. 

ความในวรรค  ๑  ให้ ใช้บังคับแก่การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่ งมีหนังสือรับรอง   
จากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการว่าให้เผยแพร่ได้แล้วด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒

 

คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์    ศรีแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 นางบุษยมาศ    แสงเงิน  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

เรียบเรียงและจัดท ำข้อมูล 
 นางฉันทนา    เอี่ยมวชิรากุล บุคลากรปฏิบัติการ 

นายพยงค์    ชัยปาละ บุคลากรปฏิบัติการ 
 นายสาริศ    เสาร์อินทร์ บุคลากรปฏิบัติการ 

พิสูจน์อักษร 
 นางอัมรินทร์    ศิริชัย  บุคลากรปฏิบัติการ 

ชื่อเอกสำร คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จ ำนวน  200  เล่ม 

ที่อยู่  กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
  เลขที่  156  หมู่  5  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000  

โทรศัพท ์ 055-267-093 

เว็บไซต ์ http://personnel.psru.ac.th/ 
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กองบริหารงานบุคคล  สํ า นักงานอธิการบดี    

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม

156  หมู �  5 ตําบลพลายชุมพล อํา เภอเ มืองพิษณุโลก  

จังหวัดพิษณุโลก  65000  

โทรศัพท �  055-267093  โทรสาร 055-267093

http://personnel .psru.ac.th/ulresearch@gmail.com


