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แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (15 ชุด) 
 แบบ ก.พ.อ.03  
จำนวนผลงานทางวิชาการ 

     วิธีปกติ  จำนวน  15  ชดุ   วิธีพิเศษ  จำนวน  15  ชุด 
ชื่อวิทยานิพนธ์  (ส่งสำเนาปกวิทยานิพนธ์ 1 ชุด) ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ………......... เรื่อง   

  บทความวิชาการ                           ..................เร่ือง 
ป.เอก : ……………………………………………………………………. 
 
ป.โท : ……………………………………………………………………... 
 

  บทความวิจัย 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 
  ตำรา 
  หนังสือ 
  บทความทางวิชาการ 

..................เร่ือง 

..................เร่ือง 

..................เร่ือง 

..................เร่ือง 

..................เร่ือง 

..................เร่ือง 
ผลการสอน (1 ชุด)  
 ผศ. – ระดับดีขึ้นไป = ชำนาญในการสอน 
 รศ. – ระดับดีขึ้นไป = ชำนาญพิเศษในการสอน 

เอกสารหลักฐานที่ใชป้ระเมินผลการสอน (6 ชุด) 
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ชื่อวิชา .......................................................................................... 

แบบฟอร์มการรับรู้ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) (1 ชุด) 
  มี           ไม่มี 

หนังสือรบัรองว่าผลงานทีใ่ช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/ประกาศนียบตัรใดๆ (1 ชุด) 

  มี           ไม่มี 
หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
(1 ชุด) 

  มี           ไม่มี 

หนังสือรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์  
(วิธีปกติ 15 ชุด/วิธพีิเศษ 15 ชุด) 

  มี           ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการและเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
 2.1 ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ พ.ศ. 2564 
 

ขอกำหนดตำแหน่ง ผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 

 ผศ.  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วย ผลงานที่มีคุณภาพระดับ B และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 
  (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 1 รายการ 
  (3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง 
  (4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ตําราหรือหนังสือ 1 เล่ม 
 มีผลงานท่ีมีคุณภาพระดับ B โดยที่งานวิจัยตาม ข้อ 1 – 4 อย่างน้อย 1 เรื่องผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First 
Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) 

 รศ. มีผลงานอย่างน้อย 3 รายการ และมี 3 วิธีดังนี้ 
 วิธีที่ 1ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (1) งานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 
  (2) งานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ 
 และ 
  (4) ตำรา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 
 วิธีที่ 2  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณ ดังต่อไปนี้ 
  (1) งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เรื่อง และมีคุณภาพระดับ B อย่างน้อย 1 เรื่อง 
หรือ  
  (2) งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง  
มีคุณภาพระดับ B 
 วิธีที่ 3 สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆตามที่ ก.พ.อ กำหนด 
  (1) งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง ท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 และ Quartile 
2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย 5 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และ 
  (2) มีงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) อย่างน้อย 500 รายการ โดยไม่นับ
งานวิจัยท่ีอ้างอิงตนเอง และ 
  (3) มีค่า Life-Time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8 และ 
  (4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) ท่ีได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ตามจำนวนเงิน
ท่ีสภาสถาบันก าหนด   อย่างน้อย 5 โครงการ (Life-time) 

 ศ. ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 3 วิธีดังนี้ 
 วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้ 
  (1) งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี 
ก.พ.อ. กำหนด หรือ 
  (2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี 
ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด 
รวมกันท้ังหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง 
 และ 
  (3) ตำรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม  
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ขอกำหนดตำแหน่ง ผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 

 วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณ ดังต่อไปนี้ 
  (1) งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง ตอ้งได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี  
ก.พ.อ. กำหนด ท่ีมีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย 2 เรื่อง และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ 
  (2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี  
ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ท่ีต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด 
รวมกันท้ังหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง โดยท่ีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+ และอีกอย่างน้อย  
3 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A หรือ 
  (3) งานวิจัย อย่างน้อย 10 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี  
ก.พ.อ. กำหนดท่ีมีคุณภาพระดับ A 
 
 วิธีที่ 3 สำหรับสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ตามท่ี 
ก.พ.อ. กำหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 (1) งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง ท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสาร ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 และ Quartile 2 ของ 
Scopus หลังจากท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และ 
 (2) มีงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) อย่างน้อย 1,000 รายการ โดยไม่นับ
งานวิจัยท่ีอ้างอิงตนเอง และ 
 (3) มีค่า Life-Time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 18 และ 
 (4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) ท่ีได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ตามจำนวนเงินท่ี
สภาสถาบันกำหนดอย่างน้อย 10 โครงการ (Life-time) 
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2.2 ประเภทและรายละเอียดของผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ………......... เรื่อง   
 กลุ่ม 1 งานวิจัย     กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 กลุ่ม 3  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม   กลุ่ม 4 ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ 

กลุ่ม 1: งานวิจัย 
1. ชื่อเรื่อง 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 
รูปแบบ อาจจัดได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี ้
 รายงานการวิจยัที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชดัเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (research process) อาทิการกำหนดประเด็น
ปัญหา วัตถุประสงค์ การทำวรรณกรรมปริทัศน์โจทย์หรือสมมตฐิาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน  
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าได้นำความรู้จากงานวิจัยมาตอบ
โจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 
 บทความวิจัยทีป่ระมวลสรปุกระบวนการวิจัยในผลงานวิจยันั้น ให้มีความกระชบัและสั้น สำหรับการนำเสนอในการประชุมทาง
วิชาการ หรือในวารสารทางวชิาการ 
 ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งนำงานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 
การเผยแพร ่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดงันี้ 
 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
- วารสารวชิาการระดบัชาตินัน้ ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง โดยวารสารวิชาการนัน้ต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี และมีการตรวจสอบ
คุณภาพของบทความโดยผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเปน็บุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบนั 
อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้วารสารวชิาการนัน้อาจเผยแพร่เปน็รูปเลม่สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการเผยแพร่ 
อย่างแน่นอนชัดเจน 
- วารสารวชิาการระดบันานาชาตินั้น ต้องเปน็วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ได้แก่ ERIC, MathsciNet, 
Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse 
ทั้งนี้วารสารวชิาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยทีไ่ด้มีการบรรณาธิการ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิานัน้ ๆ (peer reviewer) 
ประเมินคุณภาพ 
 นำเสนอเป็นบทความวิจัยตอ่ที่ประชุมทางวชิาการที่เปน็ฉบบัเต็มของการประชุมระดบัชาตหิรือระดับนานาชาติ โดยต้องมี
คณะผู้ทรงคุณวฒุิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนัน้หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
ทำหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยคำ หรือรูปแบบการนำเสนอที่ถูกต้อง
ก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคม
วิชาการหรือวิชาชีพโดยไม่รวมถึงการประชุมวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษา และจัดอยา่งต่อเนือ่งไม่น้อยกว่า 5 ปีซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ไดท้ั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความดังกลา่วจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒทิี่อยู่ในวงวชิาการสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้องจาก 
หลากหลายสถาบัน 
 เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานวา่ได้เผยแพร่ ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศึกษากำหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)  
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กลุ่ม 1: งานวิจัย 
จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจัยนัน้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์หรือข้อกำหนดของ
สัญญาจา้งเท่านั้น 
 เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานวา่ได้เผยแพร่ ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้และ
สาขาวชิาที่เก่ียวข้องอย่างกวา้งขวาง ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศึกษากำหนด 
 

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  หลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหน้าทีค่วามรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  
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กลุ่ม 2: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
 1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม     
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 

รูปแบบ 
  จัดทำเป็นเอกสาร โดยมีคำอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 
การเผยแพร ่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดงันี้ 

 บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่มหีนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ทั้งนี้ บทความดังกลา่วจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมี 
เอกสารยืนยันการใชป้ระโยชน์จากงานวิจัยดังกลา่วโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทนุวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  รายงานการวิจยัฉบับสมบรูณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม และ
มีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคณุวุฒิ ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบนั 
 เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดงักล่าว เช่น สิทธบิัตร อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สทิธิ (licensing  
agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รบัอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงาน 
วิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และตอ้งมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไมส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้นำไปใช้ 
ประโยชน์แล้ว 
 รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับ 
ภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอตอ้งจัดทำเอกสารประกอบที่มีเนือ้หาตามรูปแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  
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กลุ่ม 2: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  

  2. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้    
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 

รูปแบบ 
 ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 
 ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กับ
ผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดทำเป็นเอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดงันี้ 

 เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวฒุิ และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนีว้ารสารทางวชิาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมิน
คุณภาพ  
 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มหีนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ (proceedings) 
 เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคำอธิบายแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  
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กลุ่ม 2: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
  3. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ    
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 

รูปแบบ 
 จัดทำเป็นเอกสาร โดยมีคำอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สังเคราะห์สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง
การปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นที่ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตาม
หลักวิชาการ ทั้งนี้โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน คำสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด เป็นผลผลิต (output) รวมทั้งมีการคาดการณ ์
ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย 
การเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดงันี้ 

 ได้มีการนำเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คำสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อมคำอธิบายต่อผู้มสี่วนได้เสีย และเจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ ทั้งได้มีการนำไปสู่การพจิารณา หรือดำเนินการโดยผู้มหีน้าที่เก่ียวข้อง 
  ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยงัผู้เก่ียวข้อง 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  

 
กลุ่ม 2: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  

  4. กรณีศึกษา (Case Study)   
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 

รูปแบบ 
 เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน (Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการ
สอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนำ เนื้อหา และบทส่งท้าย 
การเผยแพร่  

 เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตพีิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผูท้รงคุณวุฒิทีส่ถาบันอุดมศึกษานั้นแตง่ตั้งเปน็ผู้
ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวฒุิประเมินคณุภาพ 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  
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กลุ่ม 2: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
  5. งานแปล   
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 

รูปแบบ 
 งานแปลพร้อมบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท ำให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 
การเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่นการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวชิานั้นๆ หรือ
สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
 การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
 การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  

 
กลุ่ม 2: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  

 6. พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) และงานวิชาการอ่ืนในลกัษณะ
เดียวกนั   
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 

รูปแบบ 
 ประกอบด้วยบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 
การเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่นการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวชิานั้นๆ หรือ
สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
 การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
 การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  
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กลุ่ม 2: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
 7. ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 

รูปแบบ 
 ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิด ในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้น ๆ 
กระบวนการในการวิจัยและพัฒนาผลการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผล
การทดสอบในสภาพของการนำไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการนำไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม 
การเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  โดยต้องแสดงหลักฐานวา่ไดผ้่านการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวชิานั้น ๆ หรือ
สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
 การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบนัทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ  
 เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  

 
กลุ่ม 2: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  

 8. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 

รูปแบบ 
 งานสร้างสรรค์พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิด เชิงทฤษฎีรวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิค
ในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าสุนทรียะทางวัฒนธรรม สังคมและ
เศรษฐกิจ 
การเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  โดยต้องแสดงหลักฐานวา่ไดผ้่านการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวชิานั้น ๆ หรือ
สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
 ผลงานต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดย สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบนัทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  
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กลุ่ม 2: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
 9. สิทธิบตัร (patent) 
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 

รูปแบบ 
 มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 
  ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดง ถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย 
การเผยแพร่  

 มีหลักฐานการนำสิทธบิัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ หรือวิชาชีพทีเ่ก่ียวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้
ผ่านการประเมินโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  

 

กลุ่ม 2: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
 10. ซอฟต์แวร์ (software) 
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 

รูปแบบ 
 มีคำอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งาน หลักการของวิธีการท างานและหน้าที่ของ
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ  
หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 
  ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย 
การเผยแพร่  

 มีหลักฐานการนำซอฟต์แวรไ์ปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการ หรือวิชาชพีที่เก่ียวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานวา่
ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวชิานั้นๆ หรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบนั 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  
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กลุ่ม 2: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 11. ผลงานรบัใชท้้องถิ่นและสังคม  
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 
รูปแบบ 
 จัดทำเปน็เอกสารและมีคำอธิบายหรือคำชี้แจงทีช่ัดเจน รายละเอียดเนื้อหา ของเอกสารแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบอย่างน้อย
ประกอบด้วย 
1. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถิ่นและสงัคมเป้าหมาย 
2. สภาพการณ์ของท้องถิ่นและสังคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
3. กระบวนการที่ทำให้ท้องถิ่นและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทีด่ีขึ้น 
4. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญทีใ่ช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
6. การประเมินผลลัพธ์การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นจากความรู้ หรือความเชี่ยวชาญจากสาขาของผู้ยื่นขอ 
7. แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 
การเผยแพร่  
 การเผยแพร่ผลงานวชิาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมทำไดโ้ดยการจัดเวทีนำเสนอผลงานในพืน้ที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นทีแ่ละ
จะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่อดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมกีาร
บันทึกเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิงได้ หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  
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กลุ่ม 2: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 12. ผลงานนวัตกรรม 
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 
รูปแบบ 
 เอกสารพร้อมหลักฐานข้อมูลคุณสมบัตปิระจำตำแหน่ง ที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอกำหนดตำแหนง่ทางวิชาการในดา้นตา่ง 
ๆ การสร้างทีมงานหรือเครือข่าย การผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใชป้ระโยชน์ อาทิ ข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากร (I&E career preparation) ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือเชื่อมโยงภาคส่วนอ่ืน (I&E engagement) 
  เอกสารพร้อมหลักฐานที่เก่ียวข้องกับผลงานนวัตกรรมที่สรุปข้อมูลที่แสดงให้เห็นการพัฒนาผลงาน สอดคล้องกับรูปแบบผลงาน
นวัตกรรมโดยสามารถจำแนกตามผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบดว้ยประเด็น
ดังนี ้
  1. ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการดำเนินการ 
 2. คำอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรือการทำให้เกิดคุณค่าในมิติใหม่ โดยระบุแนวทางใหม่ หรือวิธีการใหม่ 
หรือวิธีทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดีกว่าเดิม หรือวิธีที่ทำให้เกิดจากการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย หรือ
วิธีที่ทำให้เกิดการพัฒนาผลติภัณฑ์หรือความรู้ใหม่ในประเทศจากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย รวมถึงการมีส่วนร่วมของการ
กำหนดปัญหาและแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่าในมิติใหม ่
 3. คำอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่า 
 4. คำอธิบายถึงความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิน้การดำเนนิการ 
 5. คำอธิบายถึงการดำเนนิการหรือการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 
  6. คำอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ 
 เอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถา้มี) ผู้เสนอผลงานสามารถใช้เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาบทบาทของผู้มีส่วนร่วมหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับผลงาน
นวัตกรรม อาทิ 
 1. ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) 
 2. ข้อมูลในการนำผลงานไปต่อยอด/ สร้างมูลคา่เพิ่ม (entity creation) 
 3. ข้อมูลการได้รับทุนจากภายนอก (sponsored research) 
  4. ข้อมูลการนำไปใชป้ระโยชน์ (use & licensing) อาทิ หลักฐาน 
 การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ หรือรายงานผลการ
ประเมินผลกระทบจากผู้ประเมนิอิสระ 
การเผยแพร่  
 รายงานการพฒันาผลงานนวัตกรรมและการนำไปใชป้ระโยชน์ อาท ิ
 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรายงานเชงิเทคนิค (technical report) ที่ได้รบัการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 
(industry sponsored activities) รวมถึงสัญญาหรือข้อตกลงการทำงานร่วมกันแสดงถึงการนำผลงานนวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์ 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ (novel data/products) ข้อมูล วิธีการ/กระบวนการใหม่ (novel process /procedure) การออกแบบ
สิ่งประดษิฐ์ซึ่งต้องได้รับการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
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 2. รายงานผลการประเมนิผลกระทบจากผู้ประเมนิอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม 
 3. ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมไมส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะไดต้้องมีหลักฐานแสดงเหตุผล รวมถึงต้องมีหลักฐานยืนยันถึง
การนำผลงานนวัตกรรมไปใชป้ระโยชน ์
  เอกสารแสดงทรัพย์สนิทางปัญญาของผลงานนวตักรรม อาทิ สิทธิบตัร สิทธบิัตรการประดษิฐ์ อนุสิทธบิัตร เอกสารแสดงการ
ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
 การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผ่านเวทีระดบัชาติ หรือระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมสู่
สาธารณะ 
  การแพร่หลาย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว (embedded) ในผลติภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือการ
บริการ 
 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  
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กลุ่มที่ 3: ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
1. ชื่อเรื่อง 
 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 

รูปแบบ 
  เอกสารที่มีคำอธิบาย/ชี้แจงประกอบผลงาน 
  รูปภาพ/ ภาพยนตร์/ แถบเสียง/ วิดีทัศน/์ จดหมายยนืยันถึงผลประกอบการกำไร/ ความเอ้ืออำนวยจากหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ทีไ่ด้รับผลประโยชน์ 

การเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดงันี้ 
  การจัดเวทีนำเสนอผลงานในพื้นที่  หรือ 
  การเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่  และ 
  มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยบนัทึกเปน็เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงได้ 

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงาน และหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 16 - 

กลุ่มที่ 4 :  
 ตำรา      หนังสือ     บทความทางวิชาการ 

1. ตำรา 
1. ชื่อเรื่อง 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 
รูปแบบ 
  รูปเล่ม ประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบาย

หรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงบรรณานุกรม และ
ดัชนีค้นหา 

การเผยแพร ่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดงันี้ 
  ตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
  เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม, e-learning, 

online learning 
  เผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึง่เป็นทีย่อมรับ 
 หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิ 

(peer reviewer) จากหลากหลายสถาบัน และมีการ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ/
สถาบนัทางวิชาการ 

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช ้

 
2. หนังสือ 

1. ชื่อเรื่อง 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 
รูปแบบ 
  รูปเล่ม ประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบาย

หรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงบรรณานุกรม และ
ดัชนีค้นหา 
 ผู้ขอเขียนเองทั้งเล่ม 
 book chapter เล่มเดียว หรือหลายเล่มรวมกัน

จะต้องมีอย่างน้อย 5 บท และไม่น้อยกว่า 80 หน้า  

การเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดงันี้ 
  ตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
  เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม 
  เผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึง่เป็นทีย่อมรับ 
 หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิ 

(peer reviewer) จากหลากหลายสถาบัน และมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 15 ชุด/วิธีพิเศษ 15 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  สัดส่วน 100% ไม่ใช ้
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3. บทความทางวิชาการ 
1. ชื่อเรื่อง 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จำนวนหน้า 
การตีพิมพ์ 
  ตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 

การเผยแพร่ 
  บทความทางวิชาการในวารสารทางวชิาการ 
 แบบฟอร์มรับรองว่าวารสารทางวิชาการ 

อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ.กำหนด 
 หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิ 

(peer reviewer) จากหลากหลายสถาบัน 
  บทความทางวิชาการในหนังสือรวมบทความ 
 หลักฐานแสดงวา่มีการบรรณาธิการและการประเมิน

คุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิ (peer reviewer)  
จากหลากหลายสถาบนั 

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ............... % ผู้ร่วมจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน ............ คน 
ผู้ขอทำหน้าที่     first author        corresponding author 
แบบฟอร์มสัดส่วน (วิธีปกติ 5 ชุด/วิธีพิเศษ 7 ชุด) 
  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 
  ไม่ใช้ 
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ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบของหน่วยงานต้นสังกัด 

ได้ตรวจสอบข้อมูลใน แบบ ก.พ.อ. และผลงานทางวิชาการท่ียื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พบว่า ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีประกาศ ก.พ.อ. กำหนด 

 
 

ลงชื่อ……………………………..…………………….. 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธิวา แก้วมาตย์)  

                                                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ……………………………………..……………….. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก  จันทร์สว่าง) 

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รายละเอียดแนบท้าย 
เอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงแบบฟอร์มการตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการในเบื้องต้นเท่านั้น  รายละเอียดต่างๆ ให้พิจารณาจาก ประกาศ ก.พ.อ เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 


