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1. ระยะเวลาการท างาน 

ต าแหน่ง ระยะเวลา 

ผศ. จบ ป. เอก ท างาน ≥ 2 ปี 

จบ ป. โท ท างาน ≥ 5 ปี 

จบ ป. ตร ีท างาน ≥ 9 ปี 

รศ.  เป็น ผศ. ≥ 3 ปี 

ศ. เป็น รศ. ≥ 2 ปี 



2. ผลงานวิชาการ 
ต าแหน่ง ผลงานวิชาการ ประกอบดว้ย 

บงัคบั บงัคบัอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ จาก 

ผศ. เอกสารประกอบการสอน ≥ 

1 วิชา + 

ผลงานวิจยัตีพิมพ ์≥ 100% 

ต ารา  ≥ 100% 

หนงัสือ  ≥ 100% 

บทความวิชาการ ≥ 100% 

ผลงานรบัใชส้งัคม ≥ 100% 

ผลงานในลกัษณะอ่ืน  

≥ 100% 



2. ผลงานวิชาการ 

ต าแหน่ง ผลงานวิชาการ ประกอบดว้ย 

บงัคบั บงัคบัอยา่งนอ้ย  

1 ขอ้ จาก 

บงัคบัอยา่งนอ้ย  

1 ขอ้ จาก 

รศ. เอกสารค า

สอน ≥ 1 วิชา  

ผลงานวิจยัตีพิมพ ์

≥ 100% 

ต ารา  ≥ 100% 

ผลงานในลกัษณะ

อ่ืน ≥ 100%  

หนงัสือ  ≥ 100% 

ผลงานรบัใชส้งัคม 

≥ 100% 



2. ผลงานทางวิชาการ 

ต าแหน่ง ผลงานวิชาการ ประกอบดว้ย 

บงัคบั บงัคบัอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ จาก 

ศ.  ผลงานวิจยัตีพิมพ ์/ ผลงาน

ในลกัษณะอ่ืน / ผลงานรบัใช้

สงัคม + 

ต ารา 

หนงัสือ 

ผลงานวิจยัตีพิมพ ์ 

ผลงานในลกัษณะอ่ืน  

ต ารา 

หนงัสือ 

ผลงานรบัใชส้งัคม 



3. รายละเอียดของผลงานวิชาการ 

3.1 เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 

1)เป็นวิชาในสาขาท่ีขอต าแหน่ง 

2)เป็นวิชาท่ีมีในหลกัสตูรของตวัเอง 

3)สอนคนเดียวทัง้วิชา หรอื ถา้สอนหลายคน ตอ้งสง่ทกุหวัขอ้ท่ีตวัเองสอน 

4)เคยใชส้อนมาแลว้ 

5)นิยมใชร้ปูแบบเหมือนต ารา หรอื CD 

6)ควรมี ค าอธิบายรายวิชา / มคอ. 

 



3. รายละเอียดของผลงานวิชาการ 

3.2 ผลงานวิจยัตีพิมพ ์(research article, paper) 

1) ตีพิมพใ์นวารสาร (journal) ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด เช่น ISI,  

ScienceDirect, Scopus 

2) ถา้ไมใ่ช่วารสารท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ตอ้งใหส้ภามหาวิทยาลยั 

รบัรอง 

3) ตอ้งไมเ่ป็นสว่นหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรบัปรญิญา 



3. รายละเอียดของผลงานวิชาการ 

3.2 ผลงานวิจยัตีพิมพ ์(ต่อ) 

4) ระบ ุ% การมีสว่นรว่ม และ หนา้ท่ีของผ ูร้ว่มวิจยัทกุคน ใหผ้ ู ้

รว่มวิจยัทกุคนเซ็นช่ือรบัรองในแบบฟอรม์ 

5) ถา้ตีพิมพแ์ลว้ สง่ reprint 

6) ถา้ accepted สง่ letter of acceptance + manuscript 



3. รายละเอียดของผลงานวิชาการ 

3.3 บทความวิชาการ (review article) 

1) ตีพิมพใ์นวารสาร (journal) ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด เช่น ISI,  

ScienceDirect, Scopus 

2) ถา้ไมใ่ช่วารสารท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ตอ้งใหส้ภามหาวิทยาลยั 

รบัรอง 

3) ระบ ุ% การมีสว่นรว่ม และ หนา้ท่ีของผ ูร้ว่มเขียนทกุคน ใหผ้ ู ้

รว่มเขียนทกุคนเซ็นช่ือรบัรองในแบบฟอรม์ 

4) ถา้ตีพิมพแ์ลว้ สง่ reprint 

5) ถา้ accepted สง่ letter of acceptance + manuscript 



3. รายละเอียดของผลงานวิชาการ 

3.4 ต ารา 

1)เป็นวิชาในสาขาท่ีขอต าแหน่ง 

2)เป็นวิชาท่ีมีในหลกัสตูรของตวัเอง 

3)ครอบคลมุเน้ือหาทัง้วิชา หรอืเป็นสว่นหน่ึงของวิชา 

4)ถา้เขียนรว่มกนัหลายคน ใหร้ะบ ุ% การมีสว่นรว่ม และ  

หนา้ท่ีของผ ูร้ว่มเขียนทกุคน ใหผ้ ูร้ว่มเขียนทกุคนเซ็นช่ือรบัรอง 

ในแบบฟอรม์ 

5) เคยใชส้อนมาแลว้ ไมน่อ้ยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

 

 



3. รายละเอียดของผลงานวิชาการ 

3.4 ต ารา (ต่อ) 

6) มีค าน า, สารบญั, เน้ือเรือ่ง, เอกสารอา้งอิง และ 

ดชันี 

7) เป็นรปูเลม่ หรอื CD 

8) ผา่นการตรวจสอบคณุภาพโดยผ ูท้รงคณุวฒิุ ตอ้งสง่ 

หลกัฐาน 

9) มีการเผยแพร ่มี ISBN, ระบโุรงพิมพ,์ มีการวางขาย หรอื  

แจกจ่าย ตอ้งสง่หลกัฐาน 



3. รายละเอียดของผลงานวิชาการ 

3.4 หนงัสือ 

1)ไมต่อ้งเป็นวิชาในหลกัสตูร ไมต่อ้งใชใ้นการสอน 

2)ตอ้งมีเน้ือหาในระดบัอดุมศึกษา และมากเทียบเท่า 1 วิชา 

3) ถา้เขียนรว่มกนัหลายคน ใหร้ะบ ุ% การมีสว่นรว่ม และ  

หนา้ท่ีของผ ูร้ว่มเขียนทกุคน ใหผ้ ูร้ว่มเขียนทกุคนเซ็นช่ือรบัรอง 

ในแบบฟอรม์  

4) มีค าน า, สารบญั, เน้ือเรือ่ง, เอกสารอา้งอิง และ 

ดชันี 

 

 



3. รายละเอียดของผลงานวิชาการ 

3.4 หนงัสือ (ต่อ) 

6) เป็นรปูเลม่, CD หรือ ebook 

7) ผา่นการตรวจสอบคณุภาพโดยผ ูท้รงคณุวฒิุ ตอ้งสง่ 

หลกัฐาน 

8) มีการเผยแพร ่มี ISBN, ระบโุรงพิมพ,์ มีการวางขาย หรอื  

แจกจ่าย ตอ้งสง่หลกัฐาน 



4. จรยิธรรมของผลงานวิชาการ 

1) ระบกุารมีสว่นรว่ม และหนา้ท่ีของทกุคน ตรงตามความเป็นจรงิ 

2) ไมล่อกเลียนผลงานของผ ูอ่ื้น 

3) ไมแ่อบอา้งใชผ้ลงานของผ ูอ่ื้น 

4) การใชภ้าพ และตารางในเอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน ตอ้งระบ ุ

ท่ีมาและเอกสารอา้งอิง 

5) เน้ือหาในต ารา และหนงัสือ ระบเุอกสารอา้งอิง ในลกัษณะเดียวกบัการเขียน

ผลงานวิจยัตีพิม ์และบทความวิชาการ 

 

 



4. จรยิธรรมของผลงานวิชาการ 

6) ผลงานวิจยัไมเ่ป็นสว่นหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรบัปรญิญา 

7) ผลงานวิชาการท่ีใชข้อ รศ. และ ศ. ไมซ่ ้ากบัท่ีเคยใชข้อ ผศ.  

และ รศ. 

 



5. ระดบัการประเมิน 

ต าแหน่ง ผลงานวิชาการ ระดบัการประเมิน 

ผศ. ผลการสอน +  ช านาญ ข้ึนไป 

เอกสารประกอบการสอน + ดี ข้ึนไป 

ผลงานวิจยั / ผลงานในลกัษณะอ่ืน / 

ต ารา / หนงัสือ / บทความวิชาการ / 

ผลงานรบัใชส้งัคม 

ดี ข้ึนไป 



5. ระดบัการประเมิน 

ต าแหน่ง ผลงานวิชาการ ระดบัการประเมิน 

รศ. ผลการสอน + ช านาญพิเศษ  

ข้ึนไป 

เอกสารประกอบการสอน + ดี ข้ึนไป 

ผลงานวิจยั / ผลงานในลกัษณะอ่ืน / 

ผลงานรบัใชส้งัคม + 

ดี ข้ึนไป 

ต ารา / หนงัสือ ดี ข้ึนไป 



5. ระดบัการประเมิน 

ต าแหน่ง ผลงานวิชาการ ระดบัการประเมิน 

ศ. ผลการสอน +  เช่ียวชาญ 

ผลงานวิจยัตีพิมพ ์/ ผลงานในลกัษณะ

อ่ืน / ผลงานรบัใชส้งัคม + ต ารา / 

หนงัสือ 

ดีมาก ข้ึนไป 

เฉพาะ ผลงานวิจยัตีพิมพ ์/ ผลงานใน

ลกัษณะอ่ืน / ผลงานรบัใชส้งัคม  

ดีเด่น 

เฉพาะ ต ารา / หนงัสือ ดีเด่น 



6. แนวทางการผลิต ต ารา / หนงัสือ 

1. ขอทนุโครงการต าราของคณะ 

- สง่ proposal 

- สง่ต าราเพ่ือรบัการประเมินโดยผ ูท้รงคณุวฒิุ 3 คน  

- แกไ้ขต าราตามการประเมิน 

- สง่ต าราฉบบัสมบรูณ ์

- ขอหมายเลข ISBN 

- พิมพท่ี์โรงพิมพ ์หรอื ใช ้CD 

- จ าหน่ายท่ีศนูยห์นงัสือ / แจกจ่ายตามหอ้งสมดุ 



6. แนวทางการผลิต ต ารา / หนงัสือ 

2. ขอทนุสนบัสนนุการผลิตต ารา และหนงัสือ เพ่ือขอก าหนด 

ต าแหน่งทางวิชาการ ระดบั รศ. และ ศ.  

- สง่ proposal ใหค้ณะ 

- สง่ต ารา / หนงัสือ เพ่ือรบัการประเมินโดยผ ูท้รงคณุวฒิุ 3 คน ต าแหน่งไมต่ ่า

กว่าต าแหน่งท่ีขอ 

- แกไ้ขต ารา / หนงัสือ ตามการประเมิน 

- สง่ต ารา / หนงัสือ ฉบบัสมบรูณใ์หผ้ ูท้รงคณุวฒิุอนมุติั 

- ไดร้บัต ารา / หนงัสือ ฟร ี20 เลม่ 



6. แนวทางการผลิต ต ารา / หนงัสือ 

2. ขอทนุสนบัสนนุการผลิตต ารา และหนงัสือ เพ่ือขอก าหนด 

ต าแหน่งทางวิชาการ ระดบั รศ. และ ศ. (ต่อ) 

- พิมพเ์พ่ิมท่ีโรงพิมพ ์ถา้ตอ้งการ หรอืใช ้CD 

- จ าหน่ายท่ีศนูยห์นงัสือ / แจกจ่ายตามหอ้งสมดุ 

 

 



6. แนวทางการผลิต ต ารา / หนงัสือ 

3. ebook 

- สง่ CV และ proposal ใหส้ านกัพิมพ ์

- ส านกัพิมพห์าผ ูท้รงคณุวฒิุพิจารณา proposal  

- สง่ไฟลห์นงัสือใหส้ านกัพิมพ ์

- ส านกัพิมพห์าผ ูท้รงคณุวฒิุพิจารณาเน้ือหาของหนงัสือ, ความถกูตอ้งของการ

ใชภ้าษา, รปูแบบการเขียนเอกสารอา้งอิง, คณุภาพของรปูและ diagram และ

ตรวจสอบการลอกเลียนและแอบอา้งผลงาน 

 

 



6. แนวทางการผลิต ต ารา / หนงัสือ 

3. ebook (ต่อ) 

- แกไ้ขหนงัสือ ตามการประเมิน 

- ส านกัพิมพจ์ดัท า galley proof 

- ตรวจสอบ galley proof 

- ท าสญัญา publishing agreement  

- ส านกัพิมพอ์อกหมายเลข ISBN และ eISBN วางจ าหน่าย online 



7. แนวทางการประเมินต ารา / หนงัสือ 

ระดบั ลกัษณะ 

ดี 1. เน้ือหาถกูตอ้ง สมบรูณ ์

2. ทนัสมยั 

3. ชดัเจน 

4. เป็นประโยชนต่์อการเรยีน / วิชาการ 



7. แนวทางการประเมินต ารา / หนงัสือ 

ระดบั ลกัษณะ 

ดีมาก เหมือนระดบัดี + 

1. วิเคราะหแ์ละเสนอความร ูท่ี้ทนัสมยั 

2. เสนอความคิดและผลงานของผ ูเ้ขียน 

3. ใชอ้า้งอิงได ้

ดีเด่น เหมือนระดบัดีมาก + 

1. บกุเบิก สรา้งองคค์วามร ูใ้หม่ 

2. กระต ุน้ความคิด 

3. เป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวาง 


