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ก 

คํานิยม 

 กอนอ่ืนคงตองขอชื่นชม คุณวาสนา สีลาภเก้ือ พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีดานการเจาหนาท่ี สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน “การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ” 
สําหรับใหคณาจารยของคณะใชศึกษาขอมูล เตรียมพรอมท้ังดานคุณสมบัติของผูขอ และผลงานเพ่ือ
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย  

 จากการไดอานคูมือเลมนี้ จะเห็นไดวามีเนื้อหาและรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง 
เหมาะสําหรับผูบริหารระดับคณะ ระดับภาควิชา/สาขาวิชา และคณาจารยผูท่ีจะศึกษาขอมูลเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหคณาจารยท่ีมีความพรอมท้ัง
คุณสมบัติสวนตัวและผลงานท่ีจะยื่นขอกําหนดทางวิชาการในระดับตาง ๆ ไมวาจะเปนในตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เนื่องจากคูมือมีความละเอียดและครบถวนดี
ในระดับหนึ่งทีเดียว อานแลวเขาใจงาย ชัดเจน และยังสามารถนําไปศึกษาไดดวยตนเองอีกดวย         
ท่ีสําคัญ คุณวาสนา สีลาภเก้ือ ไดสรุปหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ วิธีการ ประเภทของผลงาน
วิชาการและการเผยแพร แบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเปนไปตามประกาศท่ี ก.พ.อ.และตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กําหนดไว ท่ีสําคัญอีกอยางในคูมือเลมนี้ คือ ไดนําตัวอยางของการเขียน
เอกสารยื่นขอกําหนดตําแหนงในระดับตาง ๆ ท่ีสามารถใชเปนแบบและแนวทางการเขียนของผูท่ีจะ
ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดเปนอยางดีมาก 

 ดวยความมุงม่ัน และความเพียรพยายามของ คุณวาสนา สีลาภเก้ือ ในการรวบรวมขอมูล
จากท้ังผูบริหาร คณาจารย เพ่ือนรวมงาน และจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จนทําใหคูมือเลมนี้
สําเร็จและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง สุดทายนี้ ผมขอเปนกําลังใจและขอให คุณวาสนา 
สีลาภเก้ือ ไดประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน และผลิตผลงานท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 

นายเรวัต รัตนกาญจน 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 



ข 

คํานํา 

 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณาจารยใชเปน
แนวทางในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และเพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยผูเขียนไดนําความรู และประสบการณในการปฏิบัติงานในการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร วิทยาเขตปตตานีมารวบรวม และเรียบเรียงเปนคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ 

 เนื้อหาของคูมือเลมนี้ประกอบไปดวย สรุปหลักเกณฑ วิธีการ ประเภทของผลงานทาง
วิชาการและการเผยแพร ตัวอยางแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ ตัวอยางการเอกสารประกอบผลงานแตละ
ประเภท 

 ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอการวางแผนในการ
จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ และผลงานเพ่ือยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไมมากก็นอย ท้ังนี้ 
หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับคําติชมเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตอไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความจําเปน 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2559 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 133 
ตอนท่ี 53 ก เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 หมวด 6 ตําแหนงทางวิชาการ มาตรา 63 ระบุไววา 
“คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังตอไปนี้ (1) ศาสตราจารย (2) รอง
ศาสตราจารย (3) ผูชวยศาสตราจารย และ (4) อาจารย และหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร. 
1305/4481 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ไดระบุไววาตําแหนงทางวิชาการเปนตําแหนงท่ีแสดง
ถึงความเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณในการ
สอน การวิจัย และวิชาการ ตําแหนงทางวิชาการสามารถใชเปนอภิไธยนําหนานามไดเหมือนยศ 

ปจจุบันตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย สามารถนํามาใชเปน
คํานําหนานามไดอยางถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2536 และไดกําหนดออกมาเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใชตําแหนง
ทางวิชาการเปนคํานําหนานาม พ.ศ. 2536 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 110 ตอน 114 เม่ือวันท่ี 19 
สิงหาคม 2536 ซ่ึงไดใหความหมายของตําแหนงทางวิชาการไววา “ตําแหนงศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารย ซ่ึงไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา ไมวา
เปนตําแหนงทางวิชาการประจํา ตําแหนงทางวิชาการพิเศษ ตําแหนงทางวิชาการเกียรติคุณ หรือท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนในลักษณะเดียวกัน” โดยผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการและยังคงดํารง
ตําแหนงหรือมีสิทธิใชตําแหนงนั้นตามกฎหมายหรือระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการท่ีไดรับเปนคํานําหนานามไดในการลงชื่อ หนังสือ เอกสาร 
งานสารบรรณหรือการเรียกขานใด ๆ เสมือนยศหรือคํานําหนานามอยางอ่ืน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2559 มาตรา 67 ระบุไววา “บุคคลใดไดรับพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยศาสตราจารยพิเศษ หรือไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารยรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือ
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํา
นําหนานามเพ่ือแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป” 
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ความกาวหนาของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 ไดกําหนดความกาวหนาของผูดํารงตําแหนงวิชาการ เพ่ือใหสามารถจัดทํา
ผลงานไดอยางตอเนื่อง และสามารถพัฒนาตนเองไดในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยประเด็นเก่ียวกับ
ความกาวหนาของคณาจารยไว 2 ประเด็น คือ การพัฒนาตนเองดานการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
และการพัฒนาตนเองในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ซ่ึงไดมีกรอบระยะเวลาใน
การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาของคณาจารยไวอยางชัดเจน อีกท้ังการท่ีคณาจารยมีตําแหนง
ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน เปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ความนาเชื่อถือในแวด
วงวิชาการ ความเปนท่ียอมรับในสังคมเปนตัวชี้วัด (KPIs) ของคณะและมหาวิทยาลัย สงผลดีสําหรับ
ตนเอง คณะ และมหาวิทยาลัย 
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ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยนั้น ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการเปนไปตามท่ีกําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 รวมท้ัง
หลักเกณฑ และขอบังคับอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ ในการดําเนินการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการมีรายละเอียดและกระบวนการท่ีคอนขางซับซอนและเปนอุปสรรคในการเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ประกอบขอมูลจํานวนบุคลากรตําแหนงวิชาการระหวางปการศึกษา 
2555 – 2560 ดังตารางท่ี 1 ขอมูลแสดงจํานวนบุคลากรตําแหนงวิชาการระหวางปการศึกษา 2555 
– 2560 ไดแสดงคาเฉลี่ยสวนตางของตําแหนงอาจารยกับตําแหนงทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) คิดเปน
รอยละ 58.02 จากขอมูลดังกลาวพิจารณาไดถึงอัตราสวนของผูท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการกับ
ตําแหนงอาจารยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยอนหลัง 6 ป ยังมีผูท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนอาจารยถือวาเปนสัดสวนท่ีนอยมากและซ่ึงถือวาเปนสิ่ง
ท่ีคณะควรผลักดันสงเสริมใหคณาจารยเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

ในป พ.ศ. 2558 งานการเจาหนาท่ีคณะไดริเริ่มคิดและจัดโครงการสงเสริมการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการท่ีเปนลักษณะเชิงรุกใหแกคณาจารยผูสนใจและรวมถึงคณาจารยท่ีมีคุณสมบัติ
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ รูปแบบของผลงานทางวิชาการแต
ละประเภท พรอมตัวอยาง รวมถึงการจัดเตรียมแบบฟอรมเอกสารท่ีเก่ียวของ ในลักษณะท่ีเปนกันเอง
อยางใกลชิดและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในกลุมสาขาวิชาท่ีใกลเคียงกัน โดยผูรับผิดชอบงานการ
เจาหนาท่ีคณะไดกําหนดตารางพบคณาจารยทุกคนในคณะโดยเดินสายไปยังทุกภาควิชาโดยการจัด
กลุมคณาจารยผูเขารวมโครงการตามกลุมสาขาวิชา จากผลการจัดการโครงการดังกลาวไดรับการตอบรับ
ท่ีดีข้ึน ทําใหไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารใหดําเนินการจัดโครงการดังกลาวตอเนื่องเปนประจําทุกป 

ตารางท่ี 1 ขอมูลแสดงจํานวนบุคลากรตําแหนงวิชาการระหวางปการศึกษา 2555 – 2560 

ป
การศึกษา 

อาจารย
ประจํา 
(คน) 

ตําแหนงวิชาการ(คน) รอยละ
ของ

จํานวน
อาจารย 

รอยละของ
จํานวนตําแหนง

ทางวิชาการ 
(ศ./รศ./ผศ.) 

สวนตาง
คารอยละ อ. ผศ. รศ. ศ. 

2555 147 120.5 18.5 7 1 81.97 18.03 63.95 
2556 152 121.5 24.5 5 1 79.93 20.07 59.87 
2557 145.5 114 25.5 5 1 78.35 21.65 56.70 
2558 151 117 25 5 0 77.48 19.87 57.62 
2559 154.5 121.5 29 4 0 78.64 21.36 57.28 
2560 165 126 34 5 0 76.36 23.64 52.73 

คาเฉล่ีย 78.79 20.77 58.02 
ท่ีมา : ขอมูลสถิติงานการเจาหนาท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ตอมาในป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายใหคณะดําเนินการขับเคลื่อนให
คณาจารยเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยเนนท่ีกลุมคณาจารยท่ีมีตําแหนงอาจารยเพ่ือให
เสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเปนลําดับแรก โดยมีจํานวนคณาจารยเปาหมาย และ
จํานวนผูท่ียื่นขอกําหนดตําแหนง ระหวางป พ.ศ. 2559- 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สามารถดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 จํานวนเปาหมายและผูท่ีย่ืนขอกําหนดตําแหนง ระหวางป พ.ศ. 2559 - 2561 

ป พ.ศ. อัตราคนครอง 
ผูมีสิทธิ์เสนอขอ
กําหนดตําแหนง 

เปาหมาย 
จํานวนผูท่ีย่ืนขอ
กําหนดตําแหนง 

2559 139 109 12 12 
2560 140 104 12 20 
2561 158 121 12 อยูในกระบวนการ 

จากขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของการมีตําแหนงทาง
วิชาการท่ีสูงข้ึน และในการท่ีคณาจารยจะเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดนั้น จะตองอาศัย
ความรูความเขาใจในหลักเกณฑ และระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมถึงแบบฟอรมเอกสารท่ีใชเปนอยางดี 
เพ่ือใหการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

ท้ังนี้ในการศึกษาทําความเขาใจในหลักเกณฑ และระเบียบท่ีเก่ียวของนั้นเปนสิ่งท่ีตองใช
ระยะเวลาและการตีความทําความเขาใจ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติ 
รวมถึงมติเวียนของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีตองถือปฏิบัติ  

ดังนั้น ผูเขียนจึงไดจัดทําคูมือ เรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีเพ่ือใหคณาจารยใชเปนแนวทางใน
การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และเพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหคณาจารยใชเปนแนวทางในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
2. เพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เลมนี้ ผูเขียนไดสรุปเนื้อหาของ 
หลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการ ประเภทของผลงานทางวิชาการและการเผยแพร ตัวอยาง
แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ ตัวอยางการเสนอเอกสารประกอบผลงานแตละประเภท ในการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจะตองรูและทําความเขาใจเพ่ือเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 
 ท้ังนี้ คูมือเลมนี้จะไมกลาวถึงกระบวนการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย เชน การเสนอ
แตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ การลงโทษ การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 
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คําจํากัดความ 
1. คณาจารย หมายถึง ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะผูสอนและวิจัย 
2. ตําแหนงทางวิชาการ หมายถึง ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 

และอาจารย 
3. ผูขอ หมายถึง คณาจารยผูประสงคเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
4. หัวหนาสาขาวิชา หมายถึง ผูบริหารระดับสาขาวิชา ทําหนาท่ีใหความเห็นชอบเอกสาร 

และผลงานทางวิชาการของผูขอในระดับตน 
5. งานการเจาหนาท่ีคณะ หมายถึง ผูปฏิบัติงานการเจาหนาท่ีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
6. คณะ หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตปตตานี 
7. กองการเจาหนาท่ี หมายถึง ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการขอตําแหนงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
8. มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
9. คณะอนุกรรมการประเมินการสอน หมายถึง คณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยคณบดี มี

อํานาจหนาท่ีในการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
10. คณะกรรมการประจําคณะ หมายถึง คณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มี

อํานาจหนาท่ีในการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ เอกสารเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ และเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
จรรยาบรรณของผูขอ 

11. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ หมายถึง คณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เสนอชื่อคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมจรรยาบรรณ และใหความเห็นชอบใน
การแตงตั้ง/ไมแตงตั้งใหผูขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

12. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีมาจากบัญชีรายชื่อท่ี ก.พ.อ.กําหนด 
ทําหนาท่ีพิจารณาประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ และประเมินจริยธรรมจรรยาบรรณของผูขอ 

13. สภามหาวิทยาลัย หมายถึง คณะกรรมการผูมีอํานาจหนาท่ีในการแตงตั้ง ถอดถอน ผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

14. ก.พ.อ. หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
15. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง ผลงานท่ีใชเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ไดแก 

งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานวิชาการรับใชสังคม ตํารา หนังสือ บทความทาง
วิชาการ 
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บทท่ี 2 
หนาท่ีความรับผิดชอบ โครงสรางการบริหารจัดการและข้ันตอน 

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
1. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามท่ีไดรับมอบหมาย มีดังนี้ 

1.1 การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
1.1.1 การเสนอผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
1.1.2 การประเมินผลการสอน (สําหรับผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ) 
1.1.3 การประเมินคุณภาพผลงานกอนเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
1.1.4 การทําหนาท่ีเปนคณะทํางานฝายเลขานุการตําแหนงทางวิชาการ 
1.1.5 การจัดการเอกสารการเงินใหแกผูทรงคุณวุฒิ 
1.1.6 การตรวจสอบคุณภาพผลงานทางวิชาการ (สําหรับผลงานท่ีไมไดผานการ

ตรวจสอบคุณภาพกอนนํามาใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ) 
1.2 การลาศึกษาตอ/ฝกอบรมภายในและตางประเทศ  

1.2.1 การเสนอขออนุมัติ จัดทําสัญญา และออกคําสั่ง 
1.2.2 การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ 
1.2.3 การขอทําหนังสือเดินทางราชการและขอลงตราวีซา 
1.2.4 การติดตามรายงานขอมูลผลการศึกษา 

1.3 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานภายในและตางประเทศ 
1.3.1 การเสนอขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานภายในและตางประเทศ 
1.3.2 การขอทําหนังสือเดินทางราชการและขอลงตราวีซา 

1.4 การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
1.5 งานขอมูลสถิติท่ีเก่ียวของ 

1.5.1 จัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากร 
1.5.2 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการรายงานประกันคุณภาพ 
1.5.3 การจัดการขอมูลสแกนลายนิ้วมือ 
1.5.4 จัดทําและปรับปรุงขอมูลอัตราวาง 
1.5.5 บันทึกขอมูลในระบบ MIS-DSS กรณีพนักงานเงินรายไดและผูมีความรู

ความสามารถพิเศษ 
1.6 งานทะเบียนประวัต ิ

1.6.1 การแตงตั้ง/ลาออกจากตําแหนงผูบริหาร(รองคณบดี/หัวหนาสาขาวิชา/
หัวหนาแผนกวิชา/กรรมการคณะ) 

1.6.2 การออกหนังสือรับรอง 
1.6.3 การขอทําบัตรประจําตัว 
1.6.4 การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และสถานภาพ 
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1.7 การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาทํางาน  
1.7.1 การรับสมัคร  
1.7.2 การสรรหาและคัดเลือก  
1.7.3 การบรรจุ 
1.7.4 การประเมินทดลองงาน 

1.8 การสรรหาหัวหนาสาขาวิชา 
1.9 การทํางานเปนทีมการเจาหนาท่ี 
1.10 การใหคําปรึกษาในงาน และการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
1.11 การประกันคุณภาพของหนวยงาน LEAN และการทํากิจกรรม 5ส. 
1.12 การจัดการงานเอกสารท้ังภายในและภายนอกคณะโดยใชระบบ e – document 
1.13 งานจัดประชุม เปนกรรมการและเลขานุการ  

1.13.1 ประชุมประจําภาคการศึกษา 
1.13.2 การเปนผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

1.14 งานเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโปรแกรม Microsoft office แกนักศึกษา
ฝกงาน/สหกิจศึกษา และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และตามท่ีไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานดานการเจาหนาท่ี มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติครอบคลุม 4 ดาน ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ เปนงานท่ีตองอาศัยประสบการณความรู ความสามารถ ความชํานาญ 
และทักษะเฉพาะดานในบางงานอาจจําเปนตองทําการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเพ่ือเปนการพัฒนางาน 
หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงานเพ่ือ
อํานวยความสะดวก และลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เชนการจัดทําแบบฟอรมท่ีเก่ียวของในงาน      
พรอมคําอธิบายและยกตัวอยางเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ การเผยแพรแบบฟอรม
ตางๆใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางงายและสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการลดจํานวนแบบฟอรม
เอกสารท่ีใชเปนการแจงดวยวาจา เชน การขอทําหนังสือรับรอง ผูขอสามารถแจงความประสงคตอ
งานการเจาหนาท่ีไดดวยทุก ๆ ชองทางการสื่อสาร รวมท้ังการคิดริเริ่มพัฒนางานดวยปญหาจากหนา
งานจากการปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกเลขหนังสือราชการจากการบันทึกการออกเลขลงสมุดลงรับสู
การพัฒนาเปนระบบออกเลขหนังสือราชการออนไลนท่ีรวมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
ระบบข้ึนมาเพ่ือรองรับการทํางานในการออกเลขหนังสือราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
นําความรูไปเผยแพรใหกับหนวยงานภายในอ่ืน ๆ ไดอีกดวย สําหรับงานท่ีตองปฏิบัติเปนประจํา 
ไดแก งานธุรการ รวมถึงงานเปนเลขานุการท่ีประชุมตาง ๆ จะตองทราบถึงลําดับข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เชน การจัดเตรียมงานประชุม การจัดทําวาระการประชุม การบันทึกการประชุม 
การสรุปรายงานการประชุม ตองอาศัยความละเอียดรอบคอบ และทักษะการจับใจความและประเด็น
สําคัญ เพ่ือความถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
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2. ดานการวางแผนมีการวางแผนการปฏิบัติงานจากภาระงานประจําไวอยางชัดเจน รวมท้ัง
การวางแผนงานท่ีเปนงานเชิงพัฒนา เชน การจัดทําและนําเสนอแผนการจัดโครงการพัฒนางานเพ่ือ
เปนการทําความเขาใจและกระตุนการทํางานใหแกบุคลากร เชน การจัดทําโครงการสงเสริมการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยการเจาหนาท่ีคณะพบคณาจารยในภาควิชาเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับ
ระเบียบหลักเกณฑในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

3. ดานการประสานงาน มีการประสานงานและทํางานรวมกันระหวางทีมงานการเจาหนาท่ี
ภายในและภายนอกคณะ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดในภาระงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังการ
ประสานงานกับผูบังคับบัญชา ตองอาศัยความรูและเขาใจในเนื้องานเพ่ือสามารถประสานงาน สง
มอบงานหรือสงตอไมในการทํางานไดอยางราบรื่นเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความสะดวกและพึงพอใจ 
และเพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ในการประสานงานใด ๆ นั้น ตองอาศัยทักษะดานการ
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี โดยจะตองคํานึงถึงสิ่งท่ีผูรับบริการตองการ ตองอาศัยความพยายาม
ในการเรียนรูและเขาใจตัวบุคคลและทักษะการแกปญหาอยางรวดเร็ว เพ่ือตอบโจทยความตองการ
ของผูท่ีมาติดตอใหได เพ่ือจะชวยใหงานสําเร็จไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว  

4. ดานการบริการ การใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน การถายทอดความรูทางดานงานการ
เจาหนาท่ีตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานใน
หนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการทราบขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน การจัดเก็บขอมูลบุคลากร และ
ใหบริการขอมูลท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกคณะ และ
ผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน โดยการจัดทําเอกสารคูมือและการจัดทําไฟลแบบฟอรมท่ีเก่ียวของเผยแพรผานเว็บไซต
ของคณะดานการบริการ การใหคําปรึกษา แนะนํา และสามารถถายทอดเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ
ใหแกเพ่ือนรวมงาน และผูเก่ียวของได สามารถตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานท่ี
รับผิดชอบเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
รวมท้ังอํานวยความสะดวกใหผูรับบริการในการติดตอประสานงานในเรื่องตางๆพัฒนาเปนเอกสาร
เผยแพรในเว็บไซต 

5. ดานการบริการในการปฏิบัติงานประจําท่ีไดรับมอบหมายเปนงานท่ีเนนดานการ
ใหบริการเปนหลัก ซ่ึงมีความจําเปนตองมีความรูและเขาใจงานท่ีปฏิบัติงานอยางถองแทเพ่ือท่ีจะ
ถายทอดวิธีการหรือข้ันตอนใหผูรับบริการได งานดานการเจาหนาท่ีสวนใหญเปนงานท่ีเก่ียวของกับ
ระเบียบหลักเกณฑและขอบังคับท่ีตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด ในการใหคําปรึกษารวมท้ังการตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีได
มอบหมายอยางยิ่ง นอกจากการใหคําปรึกษาวิธีการทํางานตอผูรับบริการจากหนางานแลว ไดสรุป
และจัดทําเปนเอกสารอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบของ Flowchart และเผยแพรผาน
เว็บไซตคณะอีก 1 ชองทาง 
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โครงสรางการบริหารจัดการ 
1. ความเปนมา 
 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนวยงานเทียบเทาสาขาวิชา (เดิมใช

ชื่อเรียกวาภาควิชา) ทําหนาท่ีในการบริหารงานธุรการ การใหบริการการศึกษาและการเรียนการสอน
การบริหารและการบริการท่ัวไปและรับผิดชอบเปนหนวยปฏิบัติงานกลางในดานการใหบริการแกทุก
สาขาวิชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ
แบงออกไดดังนี้ 

1.1 สนับสนุน ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการผลิตบัณฑิต การวิจัยการ
บริการวิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร 

1.2 สนับสนุน ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามวิสัยทัศน 
พันธกิจและยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.3 ดําเนินงานดานงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุงาน
นโยบาย และแผน ใหมีความคลองตัว สะดวก ถูกตองและรวดเร็วในการบริการ 

1.4 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสํานักงานเลขานุการใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. ภารกิจหลัก 
   สํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  มีหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบ 
ภารกิจหลัก ซ่ึงไดมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารภายในของหนวยงาน ประกอบดวย 2 กลุมงาน 1 
ศูนย และ 1 สํานักงาน ดังนี้ 

2.1 กลุมงานบริหารท่ัวไป 
   เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจดานใหการสนับสนุนฝายบริหารในการจัดทําหนังสือติดตอ
ราชการ การรับ-สงหนังสือ การจัดเก็บหนังสือราชการ การบริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสาร การใชอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ การซอมแซมวัสดุ อุปกรณ การดูแล
ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การสนับสนุนงานธุรการสาขาวิชา การสนับสนุนการผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน นโยบายและแผนงานของคณะ และการประกันคุณภาพ การบริหาร
การเงินและงบประมาณ การใชจายงบประมาณท้ังงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดิน การ
บริหารงานพัสดุ การตรวจสอบหลักฐานทางการเงินและพัสดุ การควบคุม กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัด
จาง และการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบฯ ของทางราชการ การจัดทํารายงานสถานะการเงินและ
บัญชี ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยกลุมงานบริหารท่ัวไป ได
แบงหนวยงานยอยออกเปน 7 หนวยงาน เพ่ือปฏิบัติภารกิจดังกลาวใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
ดังนี้ 

2.1.1 หนวยธุรการและสารบรรณ 
2.1.2 หนวยการเจาหนาท่ี 
2.1.3 หนวยวางแผนและประกันคุณภาพ 
2.1.4 หนวยคลังและพัสดุ 
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2.1.5 หนวยประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร 
2.1.6 หนวยอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ 
2.1.7 หนวยรักษาความปลอดภัย 

2.2 กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
   เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจดานการใหการสนับสนุนฝายบริหารเก่ียวกับการจัดการเรียน  
การสอนใหเปนไปตามแผนการศึกษาท่ีกําหนด ท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
การสนับสนุนและประสานงานวิจัย การสนับสนุนกิจกรรมดานการพัฒนานักศึกษา การติดตอและ
ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ การสนับสนุนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหองปฏิบัติการทางภาษา 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจดังกลาวใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด โดยกลุมงานสนับสนุนวิชาการไดแบง
หนวยงานยอยออกเปน 4 หนวยงาน ดังนี้ 

2.2.1 หนวยวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
2.2.2 หนวยพัฒนาและสงเสริมการวิจัย 
2.2.3 หนวยกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
2.2.4 หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

2.3 ศูนยบริการวิชาการและบมเพาะอาชีพ 
   หนวยบริการวิชาการและบมเพาะอาชีพ จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักในการ
สงเสริมใหคณะดําเนินการตามวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 
2558 – 2561 ในยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม และตอบสนอง
ตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีท่ีไดกําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 
3 บริการวิชาการสูชุมชนและการเปนศูนยกลางความรูในการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสังคม อีกท้ังเตรียมความพรอมนักศึกษาในการเปนผูประกอบการและการเขาสู
ตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตไดมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับตัวในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับท่ีตองมีการหารายไดเพ่ือการบริหาร
จัดการหนวยงาน โดยมีภาระหนาท่ีดังนี้ 

2.3.1 การใหบริการทางดานการแปล ลาม และการตรวจสอบภาษา จัดระบบการ
ใหบริการในดานการแปลภาษา การเปนลาม และการตรวจสอบภาษา ของภาษาตางๆ ท่ีมีการเรียน
การสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยใหบุคลากรท่ีมีความประสงคท่ีจะรับงาน
ลงทะเบียนในระบบของหนวยฯ เพ่ือความสะดวกในการมอบหมายงาน โดยหนวยฯ จะทําการศึกษา
ในประเด็นอัตราคาจางและคาธรรมเนียมตางๆ ของงานแตละชิ้นใหสอดคลองกับความเปนจริง 
นอกจากนี้จะตองมีชองทางในการใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดหลากหลาย โดยเฉพาะการรับ
บริการผานระบบออนไลนซ่ึงจะตองมีการพัฒนาระบบตอไป  

2.3.2 การใหบริการทางดานการเผยแพรความรูและการฝกอบรม การใหบริการ
ดานการเผยแพรความรูและการฝกอบรมภายใตหนวยฯ จะมีการแบงงานออกเปน 2 สวน คือ การ
เผยแพรความรูและการฝกอบรมแบบใหเปลา และการเผยแพรความรูและการฝกอบรมท่ีให
ผูรับบริการรวมรับผิดชอบคาใชจาย โดยการเผยแพรความรูและการฝกอบรมแบบใหเปลานั้นก็ให
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ดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไวแลว สวนการเผยแพรความรูและการฝกอบรมท่ีใหผูรับบริการรวม
รับผิดชอบคาใชจาย ท่ีคณะสามารถดําเนินการไดสรุปกิจกรรมตางๆ ไดดังนี้ 

1) การจัดอบรมในหลักสูตรภาษาตางๆ ไดแก ทักษะการสื่อสาร การ
เตรียมความพรอมเพ่ือรับการทดสอบในแตละภาษาท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดทําการ
เรียนการสอน 

2) การจัดสอบวัดระดับทางภาษาตางๆ  
3) การจัดอบรมทางทักษะเฉพาะ ไดแก การอบรมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) การอบรมดานทักษะในทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห การอบรมสําหรับการเตรียมตัว
เปนผูประกอบการรายใหม (Start Up) 

4) การจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ไดแก ภาษามลายูเพ่ือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ ภาษาอาหรับสําหรับการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล 

5) การจัดอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ เชน การจัดอบรมเพ่ือขอใบรับรองการเปน
มัคคุเทศก การจัดอบรมเพ่ือการทําผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับสําหรับขาราชการ 

2.3.3 งานท่ีปรึกษาโครงการ (Consultant) งานท่ีปรึกษาโครงการเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรของคณะท่ีไดรับวาจางใหเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินโครงการ
สําหรับหนวยงานตางๆ โดยหนวยฯ จะอํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษาเก่ียวกับกระบวนการ
หรือข้ันตอนตางๆ ในรับเปนท่ีปรึกษาโครงการ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการดําเนินการ รวมท้ังการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางหรือการประสานงานใหกับ
บุคลากรท่ีจะรับเปนท่ีปรึกษาในข้ันตอนกอนการลงนามในสัญญา ภายใตดุลยพินิจของคณบดี  
  นอกจากหนวยฯ จะจัดใหมีสารบบเก่ียวกับสัดสวนการจัดสรรคาธรรมเนียมบริการ
วิชาการของโครงการแบบวาจาง เพ่ือใหบุคลากรของคณะสามารถตรวจสอบไดวามีงบประมาณท่ี
ไดรับการจัดสรรจากคาธรรมเนียมเพ่ือนําไปใชในภารกิจตางๆ เปนจํานวนเทาไหร โดยหวังวาจะเปน
การจูงใจบุคลากรในการจัดทําโครงการมากยิ่งข้ึน 

2.3.4 งานบมเพาะอาชีพ งานบมเพาะอาชีพภายใตการดูแลของหนวยฯ จะเนน
การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนจบการศึกษาเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน ตลอดจนการสงเสริม
ใหนักศึกษาเปนผูประกอบการรุนใหม โดยหนวยฯ จะใหบริการขอมูลท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนหรือ
กระบวนการในการเขาถึงแหลงทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ  การเปนพ่ีเลี้ยงใหกับผูประกอบการราย
ใหม ตลอดจนประสานงานกับสถานประกอบการท่ีตองการรับนักศึกษาเขาทํางาน  นอกจากนี้หนวยฯ 
จะจัดใหมีพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับนักศึกษาในการทดลองเปนผูประกอบการ หรือการทดลองนําผลิตภัณฑ
ของนักศึกษามาจัดจําหนาย โดยเนนการมีสวนของนักศึกษาในการรวมคิดและรวมสรางสรรคเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการเปนผูประกอบการรายใหม 

2.4 สานักงานสาขาวิชา/ภาควิชา เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือรองรับการทํางานภายใต
โครงการสรางการบริหารงานรูปแบบใหมท่ีมีลักษณะการทํางานแบบรวมศูนย ทําหนาท่ีประสานงาน
ระหวางคณาจารยกับหนวยงานภายในคณะ และภายนอกคณะ 
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  นอกเหนือจากลักษณะงานตามโครงสรางการบริหารงานดังกลาวแลว สํานักงาน
เลขานุการเปนหนวยงานท่ีตองปฏิบัติภารกิจ รองรับนโยบายและการดําเนินงานของคณะกรรมการชุด
ตางๆ ของคณะในดานการติดตอประสานงาน การพิมพเอกสารและผลิตเอกสารของการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการท่ีหนวยงานจัดข้ึน และงานสนับสนุนอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

3. วิสัยทัศนของสํานักงานเลขานุการ 
 สํานักงานเลขานุการเปนองคกรท่ีมุงเนนการใหบริการเชิงรุก โดยใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสูความเปนมืออาชีพ และเปนองคกรแหงความสุข (Happy Work Place) 
4. พันธกิจของสํานักงานเลขานุการ 

4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยเพ่ือรองรับการบริหารจัดการ 
4.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติเพ่ือกาวสูตําแหนงท่ี

สูงข้ึน 
4.4 สงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
4.5 สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกพรอมรับประชาคมอาเซียน 
4.6 สงเสริมการเปนองคกรแหงความสุข 

5. ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานเลขานุการ 
5.1 การพัฒนาบุคลากรและการบริการท่ีเปนเลิศ 

  เปาประสงค 
5.1.1 บุคลากรสํานักงานเลขานุการมีความรอบรู และมีศักยภาพในการทํางาน 
5.1.2 บุคลากรสํานักงานเลขานุการมีจิตบริการท่ีดี 

5.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   เปาประสงคบุคลากรสํานักงานเลขานุการสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยมาพัฒนาระบบการทํางานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5.3 การจัดการความรูและการเปนประชาคมอาเซียน (AC)  
   เปาประสงคสํานักงานเลขานุการมีระบบการจัดการความรูท่ีดี มีเครือขายความรวมมือ
ท้ังภายในและภายนอก และพรอมรับประชาคมอาเซียน 

5.4 การบริหารจัดการท่ีดีสูการเปนองคกรแหงความสุขเปาประสงคสํานักงานเลขานุการ
เปนองคกรแหงความสุข 

6. เปาประสงคของสํานักงานเลขานุการ 
6.1 บุคลากรสํานักงานเลขานุการมีความรอบรู และมีศักยภาพในการทํางาน 
6.2 บุคลากรสํานักงานเลขานุการมีจิตบริการท่ีดี 
6.3 บุคลากรสํานักงานเลขานุการสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมา

พัฒนาระบบการทํางานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
6.4 สํานักงานเลขานุการมีระบบการจัดการความรูท่ีดี มีเครือขายความรวมมือท้ังภายใน

และภายนอก และพรอมรับประชาคมอาเซียน 
6.5 สํานักงานเลขานุการเปนองคกรแหงความสุข (Happy Work Place)  



12 

7. คานิยมองคกรของสํานักงานเลขานุการ“บริการประทับใจ ฉับไวทุกข้ันตอน นําองคกรสู
ความสําเร็จ” 

8. โครงสรางการบริหารจัดการ 
8.1 โครงสรางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
8.2 โครงสรางการบริหารและการปฏิบั ติงานสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
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ภาพท่ี 1 โครงสรางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูชวยคณบดฝีายเทคโนโลยี

สารสนเทศและพัฒนาระบบ 

คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบด ี

ฝายวชิาการ 

 

รองคณบดฝีายวจัิย

และบณัฑติศกึษา 

 

 คณะกรรมการวชิาการ

 
สํานักงานคณะ 

กลุมงานบรหิารท่ัวไป 

กลุมงานสนับสนุนวชิาการ 

รองคณบดฝีายกิจการนักศกึษา 

และศษิยเกาสัมพนัธ 

 

ท่ีปรกึษาคณบด ี

รองคณบดฝีายบรหิาร

และประกันคณุภาพ 

 

 
ศูนยบรกิารวชิาการ

และบมเพาะอาชพี 

 

สาขาวชิา 

สาขาวชิามนุษยศาสตร 

สาขาวชิาสังคมศาสตร 

สาขาวชิาบรหิารและระบบสารสนเทศ 

สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก 

สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรมเอเชยี 

 
สาขาวิชาภาษา วรรณกรรม และคติชน

 

สํานักงานสาขาวชิา 
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ภาพท่ี 2 โครงสรางสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 
 สิ่งสําคัญท่ีสุดในการเสนอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
จะตองศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑและขอบังคับท่ีกําหนดไวอยางถองแท ซ่ึงคณาจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะตองยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
สําหรับคูมือเลมนี้จะกลาวถึงการปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 
(ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2560) ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป รวมไปถึงขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และแนวปฏิบัติท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดสรุปไดดังนี้ 

1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1.1 ผูชวยศาสตราจารย 

1.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารย
มาแลวไมนอยกวา 6 ปหรือ 

1.1.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารย
มาแลวไมนอยกวา 4 ปหรือ 

1.1.3 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารย
มาแลวไมนอยกวา 1 ป และตองพนการทดลองงาน 
    ท้ังนี้ สามารถนําระยะเวลาท่ีเคยเปนอาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาท่ี ก.พ.อ.
รับรอง และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งซ่ึงเทียบคาไมนอยกวา 3 หนวยกิต มาแลว มานับรวมเวลา
ในการสอนใหนับระยะเวลา ¾ ของเวลาท่ีทําการสอน 

1.2 รองศาสตราจารยจะตองปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มาแลวไม
นอยกวา 2 ป 

1.3 ศาสตราจารยจะตองปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงรองศาสตราจารย มาแลวไมนอย
กวา 2 ป 

2. ผลการสอน 
2.1 ผูชวยศาสตราจารย 

2.1.1 มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
2.1.2 มีความชํานาญในการสอน(คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.5) 
2.1.3 เสนอเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1 หรือ 

แบบท่ี 2) มีคุณภาพดีและใชประกอบการสอนมาแลว 
2.2 รองศาสตราจารย  

2.2.1 มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
2.2.2 มีความชํานาญพิเศษในการสอน(คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 4.0) 
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2.2.3 เสนอเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1 หรือ 
แบบท่ี 2) มีคุณภาพดีและใชประกอบการสอนมาแลว 

2.3 ศาสตราจารย 
2.3.1 มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง 
2.3.2 มีความเช่ียวชาญในการสอน(คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 4.5) 
2.3.3 เสนอเอกสารการสอน หรือส่ือการสอน มีคุณภาพดีและใชประกอบการ

สอนมาแลว 

ท้ังนี้ใหใชหลักเกณฑและวิธีการการประเมินผลการสอนและเอกสารท่ีใชประเมินผลการสอน 
ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 (ลงวันท่ี 29 
สิงหาคม 2550) และประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เรื่อง การประเมินผลการ
สอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน (ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558) โดยอนุโลม ซ่ึงผูขอ
จะตองผานการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ผูชวยศาสตราจารย 

3.1.1 งานวิจัยมีคุณภาพดี จํานวน 2 เรื่อง หรือ 
3.1.2 งานวิจัย มีคุณภาพดี จํานวน 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะ

อ่ืน มีคุณภาพดีจํานวน 1 รายการ หรอื 
3.1.3 งานวิจัย มีคุณภาพดี จํานวน 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคมมี

คุณภาพดี จํานวน 1 เรื่อง หรือ 
3.1.4 งานวิจัย มีคุณภาพดี จํานวน 1 เรื่อง และตํารา หรือ หนังสือ มีคุณภาพดี 

จํานวน 1 เรื่อง 
3.2 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ผูขออาจเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ไดดังนี้ 
3.2.1 งานวิจัยมีคุณภาพดี จํานวน 2 เรื่อง หรือ 
3.2.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน จํานวน 2 รายการ (มีคุณภาพดี 1 

รายการ และมีคุณภาพดีมาก จํานวน 1 รายการ) หรือ 
3.2.3 ผลงานวิชาการรับใชสังคม จํานวน 2 รายการ (มีคุณภาพดี 1 รายการ 

และมีคุณภาพดีมาก จํานวน 1 รายการ) หรือ 
3.2.4 บทความทางวิชาการ มีคุณภาพดีมาก จํานวน 1 เรื่อง และตํารา หรือ 

หนังสือ มีคุณภาพดี จํานวน 1 เลม 
3.3 รองศาสตราจารย(วิธีท่ี 1) 

3.3.1 งานวิจัยมีคุณภาพดี จํานวน 2 เรื่อง หรือ 
3.3.2 งานวิจัย มีคุณภาพดี จํานวน 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะ

อ่ืน มีคุณภาพดีจํานวน 1 รายการ หรอื 
3.3.3 งานวิจัย มีคุณภาพดี จํานวน 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคม       

มีคุณภาพดี จํานวน 1 เรื่อง และ 
3.3.4 ตํารา หรือ หนังสือ มีคุณภาพดี จํานวน 1 เลม 
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3.4 รองศาสตราจารย(วิธีท่ี 2) 
3.4.1 งานวิจัยจํานวน 3 เรื่อง มีคุณภาพดีมาก จํานวน 2 เรื่อง และมีคุณภาพดี 

จํานวน 1 เรื่อง หรือ 
3.4.2 งานวิจัย มีคุณภาพดีมาก จํานวน 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอ่ืน มีคุณภาพดีจํานวน 1 รายการ หรือ 
3.4.3 งานวิจัย มีคุณภาพดีมาก จํานวน 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคม       

มีคุณภาพดี จํานวน 1 เรื่อง 
3.5 รองศาสตราจารย(วิธีท่ี 2) สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ผูขออาจ

เสนอผลงานทางวิชาการ ไดดังนี้ 
3.5.1 ตํารา หรือ หนังสือ จํานวน 3 เลม (มีคุณภาพดีมาก จํานวน 2 เลม และ

มีคุณภาพดี 1 เลม) 
3.6 ศาสตราจารย (วิธีท่ี 1) (ปริมาณผลงาน 6 ผลงาน คุณภาพดีมาก) 

3.6.1 งานวิจัย มีคุณภาพดีมาก เผยแพรระดับนานาชาติ จํานวน 5 เรื่องหรือ 
3.6.2 งานวิจัย และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน มีคุณภาพดีมาก เผยแพร

ระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวม 5 เรื่อง และ 
3.6.3 ตํารา หรือ หนังสือ มีคุณภาพดีมาก จํานวน 1 เลม 

3.7 ศาสตราจารย (วิธีท่ี 2) (ปริมาณผลงาน 5 ผลงาน คุณภาพดีเดน) 
3.7.1 งานวิจัย มีคุณภาพดีเดน เผยแพรระดับนานาชาติ จํานวน 5 เรื่องหรือ 
3.7.2 งานวิจัย และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน มีคุณภาพดีเดนเผยแพร

ระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวม 5 เรื่อง  
3.8 ศาสตราจารยสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (วิธีท่ี 1) (ปริมาณ

ผลงาน 4 ผลงาน คุณภาพดีมาก) 
3.8.1 งานวิจัย เผยแพรระดับนานาชาติหรือ TCI กลุม 1 จํานวน 2 เรื่อง          

มีคุณภาพดีมาก หรือ 
3.8.2 งานวิจัย เผยแพรระดับนานาชาติ หรือ TCI กลุม 1 จํานวน 1 เรื่อง และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน มีคุณภาพดีมาก จํานวน 1 เรื่อง คุณภาพดีมาก หรือ  
3.8.3 งานวิจัย เผยแพรระดับนานาชาติ หรือ TCI กลุม 1 จํานวน 1 เรื่องและ

ผลงานวิชาการรับใชสังคม มีคุณภาพดีมาก จํานวน 1 เรื่อง และ  
3.8.4 ตํารา หรือ หนังสือ มีคุณภาพดีมาก จํานวน 2 เลม 

3.9 ศาสตราจารยสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (วิธีท่ี 2) 
3.9.1 งานวิจัย เผยแพรระดับนานาชาติ หรือ TCI กลุม 1 จํานวน 3 เรื่อง            

มีคุณภาพดีเดน หรือ 
3.9.2 งานวิจัย เผยแพรระดับนานาชาติ หรือ TCI กลุม 1 จํานวน 1 เรื่อง หรือ 

ตํารา หรือ หนังสือ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม คุณภาพ
ดีเดน รวม 3 เรื่อง หรือ 

3.9.3 ตํารา หรือ หนังสือ มีคุณภาพดีเดน จํานวน 3 เลม 

หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
พรอมแสดงหลักฐานประกอบ 
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สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 3 – 5  

ตารางท่ี ปริมาณผลงานสําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ประเภทผลงานและปริมาณงาน(ช้ิน) 

หมาย
เหตุ 

งานวิจัย งาน
ลักษณะ

อ่ืน 

งานรับ
ใชสังคม 

ตํารา/
หนังสือ 

บทความ
วิชาการ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ทางเลือกท่ี 1 2           

ทางเลือกท่ี 2 1     1     

ทางเลือกท่ี 3 1 1         

ทางเลือกท่ี 4 1   1       

ผูชวยศาสตราจารย 
(ทางสังคมศาสตร/

มนุษยศาสตร) 

ทางเลือกท่ี 1 2           

ทางเลือกท่ี 2   2       สําหรับ
ผูไม
ถนัด

งานวิจัย 

ทางเลือกท่ี 3     2     

ทางเลือกท่ี 4       1 1 
หมายเหตุ 

1. ปริมาณผลงานจํานวน 2 ชิ้น เปนอยางนอย 
2. เกณฑคุณภาพผลงานทุกชิ้นตองอยูในระดับดีข้ึนไป ยกเวนบทความทางวิชาการจะตอง

อยูในระดับดีมาก  
3. ไมสามารถนําผลงานท่ีเผยแพรในลักษณะProceeding 

ตารางท่ี ปริมาณผลงานสําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ประเภทผลงานและปริมาณงาน(ช้ิน) 

ระดับคุณภาพ งานวิจัย งาน
ลักษณะ

อ่ืน 

งาน
รับใช
สังคม 

ตํารา/
หนังสือ 

รอง
ศาสตราจารย 

(วิธีท่ี 1) 

ทางเลือกท่ี 1 2     1 ดีข้ึนไป 

ทางเลือกท่ี 2 1 1   1 ดีข้ึนไป 

ทางเลือกท่ี 3 1   1 1 ดีข้ึนไป 

รอง
ศาสตราจารย 

(วิธีท่ี 2) 

ทางเลือกท่ี 1 3    ดีมาก 2 เรื่อง ดี 1 เรื่อง 

ทางเลือกท่ี 2 2 1   วิจัยดีมาก 2 เรื่อง 

ทางเลือกท่ี 3 2  1  วิจัยดีมาก 2 เรื่อง 

รองศาสตราจารย (วิธีท่ี 2 ทาง
สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร) 

      3 ดีมาก 2 เรื่อง ดี 1 เรื่อง 

หมายเหตุ ปริมาณผลงานจํานวน 3 ชิ้น เปนอยางนอย 
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ตารางท่ี ปริมาณผลงานสําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ประเภทผลงานและปริมาณงาน(ช้ิน) 
ระดับ

คุณภาพ 
การ

เผยแพร 
งานวิจัย งาน

ลักษณะ
อ่ืน 

งานรับ
ใชสังคม 

ตํารา/
หนังสือ 

ศาสตราจารย 
(วิธีท่ี 1)  
[6 ชิ้น] 

ทางเลือกท่ี 1 5   1 ดีมากข้ึนไป วารสาร
นานาชาต ิ

ทางเลือกท่ี 2 รวมกัน 5 เรื่อง 1 ดีมากข้ึนไป วารสาร
นานาชาต ิ

ศาสตราจารย 
(วิธีท่ี 2)  
[5 ชิ้น] 

ทางเลือกท่ี 1 5    ดีเดน วารสาร
นานาชาต ิ

ทางเลือกท่ี 2 รวมกัน 5 เรื่อง  ดีเดน วารสาร
นานาชาต ิ

ศาสตราจารย 
(สังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร) 

(วิธีท่ี 1)  
[4 ชิ้น] 

ทางเลือกท่ี 1 2   2 ดีมากข้ึนไป วารสาร
นานาชาติ 
1 TCI 1 

ทางเลือกท่ี 2 1 1  2 ดีมากข้ึนไป วารสาร
นานาชาติ

/TCI 
ทางเลือกท่ี 3 1  1 2 ดีมากข้ึนไป วารสาร

นานาชาติ
/TCI 

ศาสตราจารย 
(สังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร) 

(วิธีท่ี 2)  
[3 ชิ้น] 

ทางเลือกท่ี 1 3    ดีเดน วารสาร
นานาชาติ

/TCI 
ทางเลือกท่ี 2 รวมกัน 3 เรื่อง ดีเดน วารสาร

นานาชาติ
/TCI 

ทางเลือกท่ี 4    3 ดีเดน  

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
4.1 ตองมีความซ่ือสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนและไม

ลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน ไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการ
มากกวาหนึ่งฉบับ รวมถึงไมคัดลอกขอความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไมอางอิงผลงานเดิมตาม
หลักวิชาการ ท้ังนี้ ในลักษณะท่ีจะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

4.2 ตองอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในผลงานทางวิชาการของ
ตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการคนควา 
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4.3 ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ
ผูอ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน 

4.4 ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ 
ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริงไม
ขยายขอคนพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

4.5 ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
4.6 หากผลงานทางวิชาการมีการใชขอมูลจากการทําวิจัยในคนหรือสัตว ผูขอตําแหนง

จะตองยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันท่ีมีการ
ดําเนินการ 

หมายเหตุ การประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ ประเมินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
 ในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเม่ือผูขอไดศึกษาและทําความเขาใจในหลักเกณฑ
ขางตนแลว ในลําดับตอไปผูขอจะตองเขาใจถึงวิธีการในการดําเนินการ ซ่ึง ประกาศ ก.พ.อ. ได
กําหนดวิธีการการแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไวดังนี้ 

1. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย(โดยวิธีปกติ) และรองศาสตราจารย
(วิธีท่ี 1 และ 2)  

1.1 คณะเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ พรอมแบบคําขอ ก.พ.อ. 03 และ
ผลงานทางวิชาการตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

1.2 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาประเมินผลการสอน โดย
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 

1.3 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมจรรยาบรรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 
(จากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ) และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3-5 คน 

1.4 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและออกคําสั่งแตงต้ัง 
และแจง ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน 
    เกณฑการตัดสินของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ในกรณีท่ีมีผลการประเมินเปน
เอกฉันท สามารถยกเวนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิได โดยใหถือเอาผลการประเมิน
ดังกลาวเปนท่ีสุด 

2. ตําแหนงศาสตราจารย 
  ดําเนินการเชนเดียวกับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ในขอ 1.1 – 
1.3 ขางตน และจะตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมา
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

2.1 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว ใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 



21 

 

2.2 เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลว ใหเสนอ ก.พ.อ.ใหความเห็นเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

หมายเหตุ กรรมการผูทรงคุณวุฒิไดมากจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด
สําหรับสาขาวิชานั้น ๆ กรณีไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ ใหขอความเห็นชอบจาก 
ก.พ.อ. เปนราย ๆ ไป 

 จากวิธีการท่ี ก.พ.อ.ไดกําหนดไวขางตน มหาวิทยาลัยไดนํามากําหนดเปนแนวทางในการ
เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย วา
ดวยการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2549(ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2549) และประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เรื่องเกณฑการขอและพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
สรุปไดดังนี้ 

1. ผูขอเสนอเอกสารและผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
1.1 บันทึกขอความแสดงความจํานงเสนอขอกําหนดตําแหนง (ผานความเห็นชอบจาก

สาขาวิชา) 
1.2 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)พรอมสงไฟล

มายังงานการเจาหนาท่ี (vassana.pea@psu.ac.th) 
1.3 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
1.4 หนังสือแจงความประสงคการรับรูขอมูลเก่ียวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ 
1.5 ผลงานทางวิชาการ 
1.6 แบบแสดงหลักฐานมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ(ถามี) 
1.7 หนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ (กรณีผลงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ หนังสือ และตํารา) 
1.8 หนังสือแจงรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ และตนสังกัด 

และความเห็นในการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ (กรณีผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ) 
1.9 หนังสือรับรองการตีพิมพลงในวารสารวิชาการ (ถามี) 
1.10 หนังสือรับรองการเผยแพรผลงาน(กรณีผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ หนังสือ และ

ตํารา) 
1.11 หนังสือรับรองการใชตําราในการเรียนการสอน (กรณีตํารา) 
1.12 เอกสารประกอบการสอน(สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) หรือ เอกสารคําสอน

(สําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย) หรือ เอกสารการสอน(สําหรับตําแหนงศาสตราจารย) 
1.13 ผลการประเมินโดยนักศึกษาเพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา 

 
   ท้ังนี้ ผูขอสามารถเสนอขอรับการประเมินการสอนลวงหนากอนเขาสูกระบวนการเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได โดยบันทึกขอความเสนอขอรับการพิจารณาประเมินผลการสอน
ลวงหนาฯ(ผานความเห็นชอบจากสาขาวิชา) และจัดสงเอกสารในขอ 1.12 –1.13 
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 กรณีผูขอเสนอขอการประเมินผลการสอนลวงหนา 
   ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เรื่อง การประเมินผลการสอน 
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน เอกสารหรือสื่อการสอน ลงวันท่ี 9 มกราคม 2550 กําหนด
ไวดังนี้ 

1. การประเมินผลการสอนใหประเมินผลการสอนตามแนวทางการประเมินท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด และใหสอดคลองกับเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน(ตองเปนวิชาเดียวกัน) 

2. ใหนําผลการประเมินของหัวหนาสาขาวิชา นักศึกษา และคณาจารย เพ่ือนรวมงาน
ในสาขาวิชามาประกอบการประเมินดวย 

3. ผูขอตําแหนงทางวิชาการ สามารถขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน จากคณะลวงหนาได ท้ังนี้ผูขอจะตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด (กลาวคือ ตองมีอายุงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดของแตละ
ตําแหนง) และผลการประเมินดังกลาวมีอายุไมเกิน 3 ป 
   ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 กําหนดไววา “กรณีท่ีผูขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซ่ึงแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตอง
เสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอท่ีผูขอเปนผูสอน” 

2. งานการเจาหนาท่ีคณะ 
2.1 รับเรื่อง และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลงานทางวิชาการ และเอกสาร

ประกอบการพิจารณาของผูขอ(โดยประทับตราลงรับระบุวันท่ี) 
2.2 นําเสนอคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จํานวน 3-5 

คนประกอบดวย  
2.2.1 คณบดี หรือรองคณบดีท่ีคณบดีไดมอบหมาย เปนประธาน 
2.2.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

ตําแหนงท่ีเสนอขอเปนอนุกรรมการ  
2.2.3 หัวหนาสาขาวิชาของผูขอเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

    กรณีท่ีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหคณบดีแตงต้ัง
บุคคลท่ีเหมาะสมเปนเลขานุการ  
    กรณีท่ีคณบดีเปนผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลท่ี
เหมาะสมเปนคณะอนุกรรมการ 

2.3 ประสานงานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดําเนินการประเมินผลการสอน
สรปุผลแจงผลใหผูขอทราบ  

2.4 จัดเตรียมเอกสาร ผลงานทางวิชาการ และรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ.กําหนดเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมกรรมการประจําคณะพิจารณา 

2.5 จัดสงเอกสาร และผลงานทางวิชาการใหกองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัย 
2.6 จัดสงเอกสาร และผลงานทางวิชาการใหแกคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
2.7 รวบรวมผลการประเมิน สรุปผล และสงใหกองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัย 
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3. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
3.1 ประเมินผลการสอน  
3.2 ประเมินเอกสารประกอบการสอนสําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เอกสารคําสอน

สําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย และเอกสารการสอนสําหรับตําแหนงศาสตราจารย 
4. คณะกรรมการประจําคณะ 

4.1 พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง แบบคําขอ ก.พ.อ. 03 ผลงานทาง
วิชาการ (พิจารณาเสนอการขอกําหนดตําแหนงของผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและผานการประเมินผล
การสอน และการประเมินเอกสารประกอบการสอน(ผศ.) เอกสารคําสอน(รศ.) เอกสารการสอน(ศ.) 
ตอมหาวิทยาลัย) 

4.2 พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มี 2 กรณี ดังนี้ 
    กรณีท่ี 1 การเสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ 
และตําแหนงศาสตราจารยวิธีท่ี 1 ใหเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 ราย สํารอง 2 ราย 
    กรณีท่ี 2 การเสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย โดยวิธี
พิเศษ และตําแหนงศาสตราจารยวิธีท่ี 2 ใหเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํานวน12 ราย สํารอง 2 ราย 

5. กองการเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย 
5.1 แจงประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพ่ือพิจารณากําหนด

ผูทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
5.2 ประสานงานประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ (จากรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการประจําคณะเสนอ : สําหรับการเสนอ
ขอตําแหนง ผศ./รศ.โดยวิธีปกติ และ ศ.วิธีท่ี 1 จํานวน 3-5 คน และสําหรับการเสนอขอตําแหนง 
ผศ./รศ.โดยวิธีพิเศษและ ศ. วิธีท่ี 2 จํานวน 5 คน) เสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการเพ่ือแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ และประเมิน
จริยธรรมจรรยาบรรณ 

5.3 ประสานงานทาบทามผูทรงคุณวุฒิ และแจงผลการทาบทามใหคณะดําเนินการ
จัดสงเอกสารและผลงานทางวิชาการ 

6. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
6.1 พิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ 
6.2 พิจารณาประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ (สรุปผลการประเมินภายใน 60 วัน 

นับแตมหาวิทยาลัยสงผลงานให) 
6.3 ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิแจงผลการประเมินใหประธานคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการทราบเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 
7. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา

ผลการประเมินและความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
8. สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ 
9. มหาวิทยาลัย ออกคําสั่งแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย  
10. ก.พ.อ. ดําเนินการเก่ียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
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ขอสังเกตและกรณีศึกษา 
 ในการดําเนินการเก่ียวกับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในฐานะผูปฏิบัติงาน 
จะตองคํานึงและใหความสําคัญในการดําเนินการทุกกระบวนการเพ่ือรักษาผลประโยชนใหแกผูขอ
เปนอยางยิ่ง ตองเขาใจหลักเกณฑและวิธีการอยางละเอียดรอบคอบ และในขณะเดียวกับผูขอจะตอง
ศึกษาและเขาใจหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือถือปฏิบัติใหถูกตองเชนกัน ท้ังนี้สิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงและ
ทําความเขาใจมีหลายประเด็น สามารถสรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 

1. การระบุช่ือสาขาวิชาเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
1.1 ในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนสิ่งแรกท่ีผูขอตองคํานึงในการเปน

ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีตนถนัด เพ่ือจะไดสรางสรรคผลงานทางวิชาการใหสอดคลองกับความ
เชี่ยวชาญของตนเอง โดยผูขอจะตองพิจารณาชื่อสาขาตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อ
สาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนด
ไปแลว พ.ศ. 2561 (สามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาไดจากเอกสารในภาคผนวกของคูมือเลมนี้) 

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผูขอจะตองพิจารณาเปนลําดับถัดไปวามีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงเปนไปตามหลักเกณฑหรือไมโดยผูขอสามารถตรวจสอบคุณสมบัติกับการเจาหนาท่ีคณะ 
สําหรับการคํานวณระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารยดวยวุฒิการศึกษาแตละระดับ
การศึกษา ตัวอยางการคํานวณระยะเวลา ดังนี้ 

2.1 กรณีอาจารยบรรจุดวยวุฒิปริญญาตรี ตอมาลาศึกษาตอในระดับปริญญาโท และ
ไดรับวุฒิปริญญาโทเพ่ิมข้ึน 

2.1.1 บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ในสถาบันอุดมศึกษา 
ดวยวุฒิปริญญาตรี เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 

2.1.2 ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาโท มีกําหนด 2 ป 4 เดือน 16 วัน 
ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันท่ี 16 ตุลาคม 2557 

2.1.3 นับระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย ดวยวุฒิปริญญาตรี กอนลา
ไปศึกษา ระหวางวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 เปนเวลา 3 ป 6 วัน 

2.1.4 ไดรับการปรับวุฒิเปนวุฒิปริญญาโท เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2558 
2.1.5 นับระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย ดวยวุฒิปริญญาตรี หลัง

จากลาไปศึกษา (กอนไดรับการปรับวุฒิ) ระหวางวันท่ี 17 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 22 มกราคม 2558 
เปนเวลา 3 เดือน 6 วัน 

2.1.6 รวมระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยดวยวุฒิปริญญาตรี เปนเวลา
3 ป 3 เดือน 12 วัน 

2.1.7 นําระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยดวยวุฒิปริญญาตรี และ
ปริญญาโท มาคํานวณเทียบสัดสวน ไดดังนี้ 
    สอนในวุฒิปริญญาตรี 3 ป 3 เดือน 12 วัน = 1,197 วัน  
    ขาดระยะเวลาในสวนปริญญาตรีอีก = 263 วัน 
    เทียบระยะเวลากับเกณฑวุฒิปริญญาโท (นํา 4 หารดวย 6 จะได 0.66) นําไปคูณ
จํานวนวันท่ีขาด (263 คูณ 0.66) จะได 175.33 วัน หรือประมาณ 5 เดือน 26 วัน 
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    ดังนั้น จะตองนับเวลาตอไปอีกประมาณ 5 เดือน 26 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับการ
ปรับวุฒิเปนปริญญาโท ตั้งแตวันท่ี 23 มกราคม 2558 เปนตนไป วันท่ีผูท่ีขอจะมีคุณสมบัติครบถวน 
คือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2558 

2.2 กรณีอาจารยบรรจุดวยวุฒิปริญญาโท ตอมาลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และ
ไดรับวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 

2.2.1 บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ในสถาบันอุดมศึกษา 
ดวยวุฒิปริญญาโท เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2547 

2.2.2 ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก มีกําหนด 3 ป ระหวางวันท่ี 1 
มิถุนายน 2549 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2552 

2.2.3 นับระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย ดวยวุฒิปริญญาโท กอนลา
ไปศึกษา ระหวางวันท่ี 5 กรกฎาคม 2547 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2549 เปนเวลา 1 ป 10 เดือน 27 วัน 

2.2.4 ไดรับการปรับวุฒิเปนวุฒิปริญญาเอก เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2552 
2.2.5 นําระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยดวยวุฒิปริญญาโทมาคํานวณ

เทียบสัดสวน ไดดังนี้ 
    สอนในวุฒิปริญญาโท 3 ป 10 เดือน 27 วัน = 692 วัน  
    ขาดระยะเวลาในสวนปริญญาโทอีก = 768 วัน 
    เทียบระยะเวลากับเกณฑวุฒิปริญญาเอก (นํา 1 หารดวย 4 จะได 0.25) นําไป
คูณจํานวนวันท่ีขาด (768 คูณ 0.25) จะได = 192 วัน 
    ดังนั้น จะตองนับเวลาตอไปอีกประมาณ 6 เดือน 12 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับการ
ปรับวุฒิเปนปริญญาเอก ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2552 เปนตนไป วันท่ีผูท่ีขอจะมีคุณสมบัติครบถวน 
คือวันท่ี 12 มกราคม 2553 

2.3 กรณีกอนบรรจุเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ดวยวุฒิปริญญาโท เคยเปน
อาจารยประจํา หรือพนักงานเงินรายไดในสถาบันอุดมศึกษา ดวยวุฒิปริญญาตรี 

2.3.1 เคยบรรจุเปนพนักงานเงินรายได ตําแหนงอาจารย ดวยวุฒิปริญญาตรี ใน
สถาบันอุดมศึกษามีกําหนด 1 ป 5 เดือน 24 วัน ระหวางวันท่ี 2 มีนาคม 2553 - 25 สิงหาคม 2554 

2.3.2 เปนอาจารยพิเศษดวยวุฒิปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษามีกําหนด 3 
เดือน 3 วัน ระหวางวันท่ี 2 กันยายน 2556 - 4 ธันวาคม 2556 นับระยะเวลา ¾ 

นําเวลา 3 เดือน 3 วัน เปนหนวยเปนวัน จะได  = 93 วัน 
นําจํานวน 93 วัน คูณดวย 3 และหาร 4 จะได = 69.8 วัน 
2.3.3 บรรจุแตงตั้งในวุฒิปริญญาโท ตําแหนงอาจารย ในสถาบันอุดมศึกษาเม่ือ

วันท่ี 6 ธันวาคม 2556 
2.3.4 นําระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยดวยวุฒิปริญญาตรี และ

ปริญญาโท มาคํานวณเทียบสัดสวน ไดดังนี้ 
    สอนในวุฒิปริญญาตรี 1 ป 5 เดือน 24 วัน = 539 วัน  
    ขาดระยะเวลาในสวนปริญญาตรีอีก  = 921 วัน (นําจํานวน 4 ป คูณ
ดวย 365 วัน และลบระยะเวลาท่ีสอนในวุฒิปริญญาตรี 539 วัน) 
    เทียบระยะเวลากับเกณฑวุฒิปริญญาโท (นํา 4 หารดวย 6 จะได 0.66) นําไปคูณ
จํานวนวันท่ีขาด (921 คูณ 0.66) จะได = 614 วัน 
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    นําเวลาท่ีเคยเปนอาจารยพิเศษวุฒิปริญญาโทมาลบ (614 – 69.8) = 544.25 วัน  
    ดังนั้น ระยะเวลาท่ีตองปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยดวยวุฒิปริญญาโทอีก 
544.25 วัน หรือเทากับ 1 ป 6 เดือน 5 วัน โดยนับจากวันบรรจุ ตั้งแตวันท่ี 6 ธันวาคม 2556 เปนตนไป 
วันท่ีผูท่ีขอจะมีคุณสมบัติครบถวน คือวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 

3. การประเมินผลการสอน 
3.1 ผูขอรับการประเมินการสอนจะตองมีคุณสมบัติ เฉพาะตําแหนงเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด ถึงจะยื่นขอรับการประเมินการสอนได 
3.2 รายวิชาท่ีนํามาใชขอรับการประเมินการสอน จะตองเปนรายวิชาท่ีมีการเรียนการ

สอนไมนอยกวา 3 หนวยกิต และตองผลการประเมินของนักศึกษาในภาคการศึกษาปจจุบัน 
4. ระยะเวลา ผูขอจะตองทําความเขาใจระยะเวลาท่ีใชในกระบวนการดําเนินการเสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการในแตละข้ันตอนอยางชัดเจน 
4.1 งานการเจาหนาท่ี ตรวจสอบเอกสารภายใน 1 – 3 วันทําการ 
4.2 การประเมินการสอน การดําเนินการภายใน 60 วันทําการ 
4.3 คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาภายใน 15 – 30 วันทําการ (รวมระยะเวลาใน

จัดเตรียมเอกสาร รอมติ และสงเอกสารผลงานไปยังกองการเจาหนาท่ี) 
4.4 กองการเจาหนาท่ี ตรวจสอบเอกสาร นําเสนอประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ทามทามผูทรงคุณวุฒิภายใน 7 – 45 วันทําการ 
4.5 งานการเจาหนาท่ี จัดเตรียมเอกสาร นําสงเอกสารใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ภายใน 3 – 5 วันทําการ 
4.6 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาภายใน 60 – 75 วัน (รวมระยะเวลาในการ

จัดสงเอกสารทางไปรษณีย) 
4.7 งานการเจาหนาท่ี รวบรวม สรุปผล ขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

และสงผลใหกองการเจาหนาท่ีทราบภายใน 3 – 5 วันทําการ 
4.8 กองการเจาหนาท่ี ตรวจสอบเอกสาร นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ ท่ีประชุมสภา และออกคําสั่งแตงตั้ง/ไมแตงตั้ง (กรณีเอกฉันท) ภายใน 30 – 60 
วันทําการ 

4.9 กองการเจาหนาท่ี ตรวจสอบเอกสาร นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ (กรณีไมเอกฉันท) ประสานงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เตรียมการประชุม 
ออกหนังสือท่ีเก่ียวของ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สรุปผล นําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ท่ีประชุมสภา และออกคําสั่งแตงตั้ง/ไมแตงตั้ง ภายใน 
30 – 60 วันทําการ 

5. วันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  
5.1 กรณีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ และมีหนังสือรับรองวาจะตีพิมพฉบับท่ี ปท่ี 

เทาใดนั้น จะมีผลตอวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เชน นาย ก. เสนอขอกําหนดตําแหนงโดย
วันท่ีงานการเจาหนาท่ีรับเรื่องวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 โดยมีบทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
ชื่อXXX และมีหนังสือรับรองวาจะตีพิมพในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 หากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการเปนไปตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด วันท่ีแตงตั้งให 
นาย ก. ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จะเปนวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 (วันท่ีผลงานไดรับการตีพิมพ) 
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6. เอกสารและผลงานทางวิชาการ ผูขอจะตองมีการวางแผนในการจัดทําเอกสารและ
ผลงานทางวิชาการ เนื่องจากมีรายละเอียดเก่ียวกับเกณฑคุณภาพ และเกณฑการเผยแพร ของผลงาน
แตละประเภทท่ีแตกตางกัน และจําเปนตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
ก.พ.อ. กําหนด 

6.1 การระบุความประสงคจะขอรับรูขอมูลผูทรงคุณวุฒิ ในแบบเอกสาร “หนังสือแจง
ความประสงค เรื่อง การรับรูขอมูลเก่ียวกับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร” มีผลตอการตอบรับเปนผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ซ่ึงจากขอมูลท่ี
ผานมามีผูทรงคุณวุฒิหลายทานไมตอบรับเปนผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานใหเนื่องจากผูขอ
ระบุวา “ประสงคจะทราบชื่อกรรมการผูประเมินผลงานของขาพเจา”ดังนั้นผูขอควรจะพิจารณาอยาง
ถ่ีถวนในการระบุในแบบเอกสารดังกลาวควรจะระบุ “ไมประสงคจะทราบชื่อกรรมการผูประเมินผล
งานทางวิชาการของขาพเจาไมวากรณีใด ๆ” จะเปนผลดีตอการตัดสินใจตอบรับเปนผูทรงคุณวุฒิ 

6.2 ในการผลิตผลงานทางวิชาการ จะตองระมัดระวังในการนําผลงานวิจัยท่ีเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดมาจัดทําเปนผลงานเพ่ือเสนอขอกําหนด
ตําแหนง 

7. การรับรองการมีสวนรวม 
7.1 การทําผลงานรวมกับผูอ่ืน จะมีสัดสวนไมนอยกวา 50% และตองลงนามรับรองการ

มีสวนรวมตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
7.2 การรับรองการมีสวนรวมของผลงานประเภท “งานวิจัย” 

7.2.1 ตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 
7.2.2 สามารถนําผลงานวิจัยท่ีมีสวนรวมนอยกวารอยละ 50 มาขอได แตจะตอง

มีงานวิจัยมากกวา 1 เรื่องซ่ึงสามารถนํามานับรวมกันไดรวมแลวใหไดอยางนอยรอยละ 50 และตอง
ชี้แจงไดวางานวิจัยดังกลาวมีความเก่ียวเนื่องสอดคลองกันอยางไร และจะตองมี 1 เรื่องท่ีเปน
ผูดําเนินการวิจัยหลัก  

7.2.3 กรณีงานวิจัยท่ีเปนชุดตอเนื่องกัน (ซีรีย) ผูขอตองเปนผูดําเนินการหลักทุก
เรื่อง และมีปริมาณรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 50 

7.3 การรับรองการมีสวนรวมของผลงานประเภทอ่ืน เชน หนังสือ ตํารา บทความ
วิชาการ หรืออ่ืนๆ ท่ีไมใชงานวิจัย 

7.3.1 ตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 
7.3.2 ตองเปนผูดําเนินการหลักเทานั้น 
7.3.3 กรณีผลงานไมถึงรอยละ 50 ไมสามารถนําหลายเรื่อง ๆ มานับรวมกันได 

7.4 ผูดําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการ
ออกแบบการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ 

7.5 การลงนามรับรองการมีสวนรวม จะตองลงนามทุกคน แตละคนรอยละเทาใด และ
ระบุบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตามแบบฟอรมใหครบถวน เม่ือลงนามแลวไมสามารถแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงได 

7.6 กรณีทํางานวิจัยรวมกันมากกวา 1 คน และจัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
เรียบรอยแลว ภายหลังไดมีการนําไปเขียนเปนบทความวิจัยนําเสนอตอท่ีประชุมหรือลงตีพิมพใน
วารสาร จะตองระบุรายชื่อผูทําวิจัยรวมใหครบทุกคน 
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8. การตีพิมพ และเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
8.1 การเผยแพรหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding)  

8.1.1 จะตองเปนเนื้อหาของบทความฉบับเต็ม (ไมใชบทคัดยอ) 
8.1.2 ตองแสดงรายชื่อคณะบรรณาธิการท่ีทําหนาคัดสรรกลั่นกรองกอนการ

เผยแพร (Peer review) 
8.1.3 คณะบรรณาธิการจะตองมีผูทรงคุณวุฒิซ่ึงอยูในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาท่ีเก่ียวของ และตองมาจากหลากหลายสถาบัน 
8.2 การเผยแพรบทความในวารสารวิชาการ TCI จะตองระบุกลุม 1 หรือ 2 เทานั้น 

พรอมแนบหลักฐานประกอบ 
8.3 ไมควรเผยแพรผลงานในเรื่องเดียวกันในวารสารมากกวาหนึ่งฉบับ 
8.4 การตีพิมพหนังสือ “จะตองเปนโรงพิมพหรือสํานักพิมพ” เทานั้น โรงพิมพหรือ

สํานักพิมพดังกลาวจะตองมีการกอตั้งและจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย 

ภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2558 – 2561 วาระแหงการขับเคลื่อน

ใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกาวเปน “มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม” มุงสูมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา 1 ใน 5 อาเซียน ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพ่ือเพ่ิม
คุณคา ไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (เปาหมาย) ในขอ 2ระบุไววา “รอยละของอาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ 60)” และในประเด็นกลยุทธ ขอ 5.2-6 ระบุไววา “สนับสนุนใหมี
การพัฒนาบุคลากรทุกรูปแบบท้ังคณาจารยและสายสนับสนุน และสรางระบบใหเอ้ืออํานวยตอ การ
เขาสูตําแหนงความกาวหนาทางวิชาชีพ”  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาใน
ตําแหนงสูงข้ึน โดยการสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
อยางตอเนื่องโดยกําหนดเปาหมายใหแตละปจะตองมีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงไมนอยกวา 12 คน/ป 
ซ่ึงคณะไดสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรใหเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไว 
ดังนี้ 

1. ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ประเภท หนังสือ ตํารา และงานวิจัย โดยมี
งบประมาณสนับสนุนตามเง่ือนไขท่ีคณะกําหนด 

2. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม ในสาขาวิชาท่ี
ตองการเพ่ือนําความรูท่ีไดมาผลิตผลงานทางวิชาการ โดยจัดสรรงบประมาณไว 12,000 บาท/คน/ป 

3. สนับสนุนคาใชจายในการจัดทําเอกสารเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหนง รายละ 2,000 
บาท/ตําแหนง 

4. เงินรางวัลสําหรับผูท่ีไดรับใหแตงตั้งในตําแหนงท่ีสูงข้ึน ดังนี้ 
4.1 ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/ชํานาญการพิเศษ รายละ 10,000 บาท 
4.2 ตําแหนงรองศาสตราจารย/เชี่ยวชาญ รายละ 20,000 บาท 
4.3 ตําแหนงศาสตราจารย/เชี่ยวชาญพิเศษ รายละ 50,000 บาท 
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นอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน งานการเจาหนาท่ีคณะไดกําหนดกิจกรรมสงเสริมตําแหนง
ทางวิชาการใหแกคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยกําหนดตารางพบคณาจารยแต
ละภาควิชาจํานวน 8  ภาควิชา เพ่ือใหซักซอมความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ ข้ันตอน แบบฟอรม
เอกสาร และตัวอยางผลงานท่ีใชสําหรับเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนประจําทุกป เริ่ม
ตั้งแตป พ.ศ. 2558 จนถึงป พ.ศ. 2561 ซ่ึงในป พ.ศ. 2561 มีผลการจัดกิจกรรม ดังตารางท่ี 3 และ4 
และภาพท่ี 3 และ 4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ผลการจัดกิจกรรมสงเสริมตําแหนงทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ภาควิชา เขารวมกิจกรรม ตอบแบบประเมิน คิดเปนรอยละ 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 6 6 100.00 
ประวัติศาสตร 4 4 100.00 
ปรัชญาและศาสนา 5 5 100.00 
ภาษาตะวันตก 14 12 85.71 
ภาษาตะวันออก 16 12 75.00 
ภาษาไทย 9 8 88.89 
ภูมิศาสตร 5 5 100.00 
สังคมศาสตร 17 14 82.35 
จํานวนรวม 76 66 86.84 

 

 
ภาพท่ี 3 แผนภูมิแสดงจํานวนผูเขารวมกิจกรรมและผูตอบแบบประเมิน 
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ตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอการจัดกิจกรรม 
ขอคําถาม คาเฉลี่ย 

1.ทานไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑอยูในระดับ 4.74 
2.ทานคิดวารูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับ 4.73 
3.ทานคิดวาระยะเวลามีความเหมาะสมอยูในระดับ 4.70 
4.การเปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.82 
5.ความตองการและคาดหวังใหมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีกในครั้งตอไป 4.79 
6.ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.82 

คาเฉลี่ยรวม 4.77 
 

 
ภาพท่ี 4 ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
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บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน 
1. การประเมินผลการสอน  

  เปนกระบวนการยอยท่ีอยูภายใตกระบวนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เม่ือ
ผูขอเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมายังคณะ การเจาหนาท่ีจะตองตรวจสอบเอกสารและ
ดําเนินการเรื่องประเมินการผลการสอนใหเสร็จสิ้นเสียกอนถึงจะดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
  ท้ังนี้ ผูขอท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบแลวแตอยูระหวางการจัดเตรียมผลงานทาง
วิชาการซ่ึงยังไมพรอมท่ีจะเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สามารถเสนอขอรับการพิจารณา
ประเมินผลการสอนลวงหนากอนนําเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 
โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1.1 วิธีการประเมิน 
1.1.1 ผูขอแจงความประสงคขอรับการพิจารณาประเมินผลการสอน(ผานความ

เห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชา) พรอมจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของ (เอกสารประกอบการสอน(สําหรับ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) หรือ เอกสารคําสอน(สําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย) หรือ เอกสาร
การสอน (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเพ่ือนรวมงาน และ
ผูบังคับบัญชา) 

1.1.2 งานการการเจาหนาท่ีคณะรับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร นําเสนอคณบดี
แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนจํานวน 3 – 5 คน 

1.1.3 ประสานงานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดําเนินการประเมินผล
การสอนและสรุปผล 
    ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 
2549 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2549 ขอ 5 และขอ 6 ใหคณบดีแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอนจํานวน 3 – 5 คน โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1.2 องคประกอบ 
1.2.1 คณบดี หรือ รองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ 
1.2.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ มีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา

ตําแหนงท่ีเสนอขอ เปนอนุกรรมการ 
1.2.3 หัวหนาสาขาวิชา เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

    กรณีท่ีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหคณบดีแตงตั้ง
บุคคลท่ีเหมาะสมเปนเลขานุการ  
    กรณีท่ีคณบดีเปนผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลท่ี
เหมาะสมเปนคณะอนุกรรมการ 

1.3 อํานาจหนาท่ี 
1.3.1 ประเมินผลการสอน   
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1.3.2 ประเมินเอกสารประกอบการสอน สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ประเมินเอกสารคําสอน สําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย ประเมินเอกสารการสอน สําหรับตําแหนง
ศาสตราจารย 

1.3.3 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  หมายเหตุ 

1. คณะอนุกรรมการจะตองดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 
(นับตั้งแตวันท่ีคณะอนุกรรมการรับเรื่อง) 

2. เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน เอกสารการสอนท่ีเสนอ ตอง
สอดคลองกับการประเมินผลการสอน 

3. การประเมินผลการสอนจะดําเนินการไดก็ตอเม่ือรายวิชานั้นไดมีการเรียนการ
สอนเสร็จสิ้นแลว และผลการประเมินจะมีอายุ 3 ป 

1.4 เกณฑในการพิจารณา 
1.4.1 ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะตองมีความชํานาญในการสอน โดยมี

คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.5 หรือรอยละ 70 และเอกสารประกอบการสอนมีคุณภาพดี กลาวคือ 
จะตองเปนเอกสารประกอบการสอนท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ และทันสมัย มี
แนวคิดการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

1.4.2 ตําแหนงรองศาสตราจารย จะตองมีความชํานาญพิเศษในการสอน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 4.0 หรือ รอยละ 80 และเอกสารคําสอนมีคุณภาพดี กลาวคือ จะตองเปน
เอกสารคําสอนท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ เสนอความรูและวิชาการท่ีทันสมัยตอ
ความกาวหนาทางวิชาการเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

1.4.3 ตําแหนงศาสตราจารย จะตองมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยมีคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 4.5 หรือ รอยละ 90 และเอกสารการสอนหรือสื่อการสอนมีคุณภาพดี กลาวคือ 
จะตองเปนเอกสารการสอนหรือสื่อการสอนท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ เสนอความรู
และวิชาการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ เปนประโยชนตอการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 

2. การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  เม่ือผูขอผานการประเมินผลการสอนแลว จะเขาสูกระบวนการเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการในลําดับตอไป โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

2.1 ผูขอแจงความประสงคขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ(ผานความ
เห็นชอบจากหัวหนาสาขา) พรอมจัดสงเอกสารและผลงาน จํานวน 7 ชุด 

2.2 งานการเจาหนาท่ีคณะตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ผลงานทางวิชาการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ สรุปรายละเอียด เตรียมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ประทับตรา
ลงรับ จัดเตรียมเอกสารและผลงาน จํานวน 6 ชุด และนําเสนอคณบดีพิจารณา 

2.3 คณบดีพิจารณาเอกสารและผลงานท่ีการเจาหนาท่ีนําเสนอ เพ่ือพิจารณาสั่งการให
นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

2.4 คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง แบบคําขอ ก.พ.อ.03 
กลั่นกรองเอกสาร ผลงานทางวิชาการและพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
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2.5 งานการเจาหนาท่ีคณะจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ (บันทึกนําสงมหาวิทยาลัย แบบ 

ก.พ.อ.03 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ) เพ่ือนําเสนอคณบดีพิจารณาลงนาม 

และจัดเตรียมเอกสารบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเอกสารประกอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการและผลงานงานทางวิชาการ จํานวน 1 ชุด เพ่ือจัดสงมหาวิทยาลัย 

2.6 กองการเจาหนาท่ี รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร นําเสนอรองอธิการบดีฝายบุคคลและ
ประกันคุณภาพพิจารณาเพ่ือนําเสนอประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
และแจงผลการทาบทามใหคณะดําเนินการตอไป 

2.7 งานการเจาหนาท่ีคณะ ดําเนินการจัดสงเอกสารและผลงานใหผูทรงคุณวุฒิ รวมรวบ 
และสรุปผล นําสงผลใหกองการเจาหนาท่ีทราบ 

2.8 กองการเจาหนาท่ี รับผลสรุปการประเมินฯ มี 2 กรณี 
2.8.1 กรณีเอกฉันท (สําหรับเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ

รองศาสตราจารย) นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาและ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ 

2.8.2 กรณีไมเอกฉันท (ทุกตําแหนง) รวมท้ังกรณีเอกฉันท สําหรับตําแหนง
ศาสตราจารย กําหนดประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติแตงตั้ง
ตําแหนงทางวิชาการ และนําเสนอ ก.พ.อ.ดําเนินการเก่ียวกับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ข้ันตอนในการปฏิบัติสําหรับผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สามารถสรุปเปนแผนผังลําดับ
ตามแนวทางในการจัดทําคูมือของเสถียร คามีศักดิ์(เสถียร คามีศักดิ์, 2556)และคูมือปฏิบัติงานการ
ขอตําแหนงทางวิชาการของปภาณภณ ปภังกรภูรินท(ปภาณภณ ปภังกรภูรินท, 2557)มาปรับใช
เพ่ือใหผูขอเขาใจกระบวนการปฏิบัติงาน จึงขออธิบายสัญลักษณดังตารางท่ี 5ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 อธิบายสัญลักษณของแผนผัง 
สัญลักษณ ความหมาย 

 
 

จุดเริ่มตน และสิ้นสุด 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 

การตัดสินใจ การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 
 

จุดเชื่อมในหนาเดียวกัน 

 
 

จุดเชื่อมตอหนากระดาษ 

 
 

เสนทางแสดงทิศทาง 
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1. การประเมินผลการสอน มีข้ันตอนการดําเนินการดังภาพท่ี 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5 แผนผังแสดงข้ันตอนการขอรับการพิจารณาประเมินผลการสอน 
 
 
 
 
 

ผูขอ 

หัวหนาสาขาวิชา 

ผูขอจัดเตรียมเอกสาร ดังตอไป 
1. บันทึกขอความ ฉบบัจริง 1 ฉบบั 
2. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน/เอกสารการสอน จํานวน 4 ชุด 
3. ผลการประเมินโดยนักศึกษา จํานวน 4 ชุด 
4. ผลการประเมินโดยเพื่อนรวมงาน จํานวน 4 ชดุ 
5. ผลการประเมินโดยผูบังคับบัญชา จํานวน 4 ชดุ 

หัวหนาสาขาวิชาพิจารณาตรวจสอบเอกสารและใหความเห็นชอบ 

การเจาหนาท่ี
คณะ 

1. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ สรุปรายละเอียด 
เตรียมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวของ ประทับตราลงรับ 
2. นําเสนอคณบดีพิจารณา และเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อดําเนินการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินการสอน 

คณบดี 

1. ทาบทามผูทรงคุณวุฒ ิ
2. ออกคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน 
3. ออกหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ พรอมสงเอกสารที่เก่ียวของกับการประเมิน
การสอนใหคณะอนุกรรมการฯพิจารณา (อยางนอย 30 วัน) 
4. นัดประชุมคณะอนุกรรมการ ดําเนินการจัดประชุม บนัทึกและสรุปผล 

ไดรับการแจงผล มี 2 กรณี 
1. กรณีผานโดยไมตองแกไขเอกสาร (ผูขอจะไดรับผลสรุปการประเมิน) 

2. กรณีผานโดยมีมติใหแกไขเอกสาร (ใหผูขอดําเนินการแกไขเอกสารตาม
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ และจัดสงเอกสารที่แกไขใหการเจาหนาที่ 
ตรวจสอบจํานวน 1 ชุด กอนรับเอกสารผลสรุปการประเมิน) 

พิจารณาเอกสารที่การเจาหนาที่นําเสนอ และเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิจาํนวน 2-3 
ราย 

การเจาหนาท่ี
คณะ 

ผูขอ 
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2. การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีข้ันตอนการดําเนินการดังภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูขอ 

หัวหนาสาขาวิชา 

ผูขอจัดเตรียมเอกสาร (จํานวน 7 ชุด) ดังตอไป 
1. บันทึกขอความ ฉบบัจริง 1 ฉบบั 
2. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
4. หนังสือแจงความประสงคการรับรูขอมูลเก่ียวกับการขอตําแหนงทางวชิาการ 
5. ผลงานทางวชิาการ 
6. แบบแสดงหลักฐานมสีวนรวมในผลงานทางวิชาการ(ถามี) 
7. หนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ (กรณผีลงานวิจัยฉบบั
สมบูรณ หนังสือ และตํารา) 
8. หนังสือแจงรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิและความเห็นในการประเมินของ
ผูทรงคุณวุฒิ (กรณีผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ) 
9. หนังสือรับรองการตีพิมพลงในวารสารวิชาการ (กรณีบทความทางวิชาการ 
หรือ บทความวิจัย) 
10. หนังสือรับรองการเผยแพรผลงาน(กรณีผลงานวจิัยฉบบัสมบูรณ หนังสือ 
และตํารา) 
11. เอกสารประกอบการสอน(สาํหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) หรือ เอกสาร
คําสอน(สาํหรับตําแหนงรองศาสตราจารย) หรือ เอกสารการสอน(สําหรับ
ตําแหนงศาสตราจารย) 
12. ผลการประเมินการสอนโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนกรณีผาน
การประเมินผลการสอนมาแลว) 
13. ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
14. ผลการประเมินโดยเพื่อนรวมงาน  
15. ผลการประเมินโดยผูบังคับบัญชา  

- หัวหนาสาขาวิชาพิจารณากลั่นกรองเอกสาร ใหความเห็นชอบ 

การเจาหนาท่ี
คณะ 

- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ สรุปรายละเอียด 

เตรียมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวของ ประทับตราลงรับ จัดเตรียม

เอกสารและผลงาน จาํนวน 6 ชดุ และนาํเสนอคณบดพีิจารณา 

คณบดี พิจารณาความถูกตองของเอกสาร และสั่งการนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

คณะกรรมการ
ประจาํคณะ 

พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง แบบคําขอ ก.พ.อ. กลั่นกรองเอกสารและผลงาน 
พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ  

A 
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ภาพท่ี 6 แสดงข้ันตอนการขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

การเจาหนาท่ี
คณะ 

1. จัดทําเอกสารบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ

2. นําเสนอคณบดีลงนามในเอกสารที่เก่ียวของ 

3. จัดเตรียมเอกสารและผลงาน จาํนวน 1 ชุด เพื่อจัดสงมหาวทิยาลัย 

กองการ
เจาหนาท่ี 

1. รับเร่ือง ตรวจสอบเอกสารและผลงานทางวชิาการ 

2. นําเสนอรองอธิการบดีฝายบุคคลและประกันคุณภาพพิจารณาเพ่ือ

นําเสนอประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ 

3. ทาบทามผูทรงคุณวุฒิ และแจงผลการทาบทามใหคณะดําเนนิการตอไป 

การเจาหนาท่ี
คณะ 

1. ประสานงาน และจัดสงเอกสารและผลงานใหแกผูทรงคุณวุฒิพจิารณา 

2. รวบรวมและสรุปผลการพิจารณาการประเมินผลงานทางวชิาการและจัดสง

ใหกองการเจาหนาทีด่ําเนินการตอไป 

กรณีเอกฉันท 
 กองการเจาหนาท่ี 1. นําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. นําเสนอทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไม

อนุมัติแตงตั้ง 

กรณีไมเอกฉันท 

A A 

1. จัดประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

2. สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

3. นําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

4. นําเสนอทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไม

อนุมัติแตงตั้ง 

5. นําเสนอ ก.พ.อ.ดําเนินการเก่ียวกับการแตงตั้ง

(ตําแหนงศาสตราจารย) 

การเจาหนาท่ี
คณะ 

1. รับทราบผลการพิจารณาดาํเนินการเบิกจายคาสมนาคุณแกผูทรงคุณวุฒ ิ

2. แจงผูเก่ียวของทราบ 

3. บันทึกขอมูลลงทําเนียบผูดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ(เฉพาะผูผาน) 

ผูขอ รับทราบผลการพิจารณา 
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3. ตัวอยางการเตรียมเอกสารประกอบผลงานทางวิชาการแตละประเภท 
3.1 ผลงานวิจัยในรูปแบบ“รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ”ประกอบดวย 

3.1.1 รูปเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
3.1.2 หนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ 
3.1.3 หนังสือแจงรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ ตนสังกัด

และความเห็นในการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ 
3.1.4 หนังสือรับรองการเผยแพรผลงาน จากหองสมุดในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี

การเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 แหง และหองสมุดมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 แหง 

3.2 ผลงานทางวิชาการในรูปแบบ“บทความวิจัย” หรือ “บทความทางวิชาการ” ท่ี
ตีพิมพลงในวารสารวิชาการ 

2.1.1 บทความวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ ฉบับท่ีเปนเนื้อหาในสวนผูขอเรียบเรียง 
2.1.2 วารสารฉบับจริงจํานวน 1 เลม 
2.1.3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ(กรณีเสนอบทความวิจัย) 
2.1.4 หนังสือรับรองการตีพิมพลงในวารสารวิชาการ (กรณีท่ีบทความอยูในระหวาง

การตีพิมพ) 
 ท้ังนี้บทความดังกลาวจะตองไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลรายชื่อวารสารท่ี ก.พ.อ. กําหนดดัง
รายละเอียดในหัวขอ “รายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร” ในเอกสารฉบับนี ้

2.2 ผลงานทางวิชาการในรูปแบบ“บทความวิจัย” หรือ “บทความทางวิชาการ” ท่ีตีพิมพ
ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 

2.2.1 บทความวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ ฉบับท่ีเปนเนื้อหาในสวนผูขอเรียบเรียง 
2.2.2 หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ฉบับจริงจํานวน 1 เลม 
2.2.3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ(กรณีเสนอบทความวิจัย) 

2.3 ผลงานทางวิชาการในรูปแบบ“บทความวิจัย” หรือ “บทความทางวิชาการ” ท่ีตีพิมพใน
หนังสือรวมบทความ 

2.3.1 บทความวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ ฉบับท่ีเปนเนื้อหาในสวนผูขอเรียบเรียง 
2.3.2 หนังสือรวมบทความฉบับจริงจํานวน 1 เลม 
2.3.3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ(กรณีเสนอบทความวิจัย) 

 ท้ังนี้  หนังสือรวมบทความจะตองไดรับการตีพิมพในโรงพิมพหรือสํานักพิมพ ท่ีมีกอง
บรรณาธิการ และมีการระบุราคาขายชัดเจน เทานั้น และจะตองจัดจําหนายมาแลวอยางนอย 4 เดือน 

2.4 ผลงานทางวิชาการประเภท “ตํารา” 
2.4.1 รูปเลมตํารา 
2.4.2 หนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ 
2.4.3 หนังสือรับรองการใชตําราในการเรียนการสอนมาแลว 1 ภาคการศึกษา 
2.4.4 หนังสือรับรองการเผยแพรผลงาน จากหองสมุดในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการ

เรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 แหง และหองสมุดมหาวิทยาลัย 
จํานวน 1 แหง 
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 กรณีท่ีนํา “ตํารา” ไปตีพิมพในโรงพิมพหรือสํานักพิมพท่ีมีกองบรรณาธิการ และมีการระบุ
ราคาขายชัดเจน ไมตองนําหลักฐานในขอ 2.4.4 มาแนบประกอบ 

2.5 ผลงานทางวิชาการประเภท“หนังสือ” 
2.5.1 รูปเลมหนังสือ 
2.5.2 หนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ 

 จะตองตีพิมพในโรงพิมพหรือสํานักพิมพท่ีมีกองบรรณาธิการ และมีการระบุราคาขายชัดเจน 
เทานั้น และจะตองจัดจําหนายมาแลวอยางนอย 4 เดือน 
 ท้ังนี้ หนาปกในของหนังสือ และ ตํารา จะตองมีขอมูลทางบรรณานุกรมใหครบถวน และควร
มีการนําผลงานวิจัยของตนเองมาบูรณาการเขากับเนื้อหาของหนังสือ และตําราดวย 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ในกระบวนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการนั้น ผูปฏิบัติงานการเจาหนาท่ีจะตอง
คํานึงถึงสิทธิประโยชนของผูขอฯ เปนสําคัญ การควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกรอบระยะเวลา
และไมขัดตอระเบียบหลักเกณฑ ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีตองปฏิบัติโดยเครงครัด ในการปฏิบัติงานจริงท่ี
ผานมาไดทบทวนกระบวนการทํางานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือพิจารณาแกไขขอผิดพลาด รวมถึงการลด
ข้ันตอนการทํางานใหกระชับข้ึน และเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูขอฯ ไดรับความพึงพอใจ และ
สามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดตามกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม และแจงใหผูขอรับ
ทราบถึงกระบวนการ วิธีการ และระยะเวลาในการดําเนินงานอยางชัดเจน ดังสรุปไดดังนี้ 

1. การประเมินผลการสอน 

1.1 การตรวจสอบเอกสาร การเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอ เอกสารท่ีใช
ประกอบการเสนอขอรับการประเมินการสอน จัดเตรียมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอคณบดีพิจารณา 
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1-2 วันทําการ 

1.2 การประสานงาน ดําเนินการทาบทามผูทรงคุณวุฒิ จัดเตรียมเอกสาร และ
ดําเนินการจัดสงใหคณะอนุกรรมการ ภายในระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ 

1.3 การติดตามผล ในการเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการ เม่ือครบกําหนดเวลา 30 
– 45 วัน การเจาหนาท่ีติดตามผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ รวบรวมผล และนําเสนอคณบดี
พิจารณากําหนดวันประชุม ภายในระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ 

1.4 การจัดประชุม บันทึก และการสรุปผลการประเมิน แจงผลการประเมินใหผูขอทราบ 
ภายในระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ 
 ท้ังนี้  ตลอดระยะเวลาการดําเนินการในการประเมินการสอน จะตองควบคุมการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามตามข้ันตอนตามกรอบเวลา 60 วัน 

2. การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2.1 การตรวจสอบเอกสาร การเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอ เอกสารท่ีใช
ประกอบการเสนอขอรับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จัดทําวาระเตรียมนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จัดเตรียมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอคณบดีพิจารณา ใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ 
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2.2 การจัดเตรียมเอกสาร เก่ียวกับระเบียบหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนขอมูล
ใหแกคณะกรรมการประจําคณะ รวมท้ังจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของนําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ดําเนินการตอไป ภายในระยะเวลา 1 – 3 วันทําการ 

2.3 การประสานงาน (ภายหลังจากมหาวิทยาลัยแจงผลการทาบทามผูทรงคุณวุฒิ) การ
เจาหนาท่ีดําเนินการจัดสงเอกสารท่ีเ ก่ียวของ และผลงานทางวิชาการใหแกคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา ภายในระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ โดยผูทรงคุณวุฒิมีระยะเวลาในการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ เปนเวลา 60 วัน 

2.4 การติดตามผล เม่ือครบกําหนดเวลา 60 วัน การเจาหนาท่ีติดตามผลการประเมิน
จากผูทรงคุณวุฒิ รวบรวมผล และสรุปผล นําสงมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไป ภายในระยะเวลา 
1 – 2 วันทําการ 

2.5 การจัดการเอกสารทางการเงิน ภายหลังจากไดรับแจงรายชื่อคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย การเจาหนาท่ีดําเนินการขออนุมัติใชเงิน ยืมเงิน และจายเงินคาสมนาคุณ 
รวมท้ังคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานกรณีมีการจัดประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ภายใน
ระยะเวลา 5 - 10 วันทําการ 

จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตองรักษาและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณท่ีกําหนดไวตามขอบังคับโดยเครงครัด 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยถึงประพฤติปฏิบัติตามแนวพระราโชวาทของสมเด็จพระมหิตลา-
ธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ท่ีขอใหถือผลประโยชนสวนตัวเปนท่ีสองประโยชนของเพ่ือน
มนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย และไม
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยา
วิชาชีพนั้นดวย 

3. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปน
บุคลากรมหาวิทยาลัย 

4. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ัง
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

5. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยสุจริต เสมอภาคแลปราศจากอคติ 
6. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ 

รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชน
เปนสําคัญ 

7. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนเปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาราชการใหเปนประโยชน
ตอทางราชการอยางเต็มท่ี ไมละท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

8. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา 
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
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9. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ
ชวยเหลือกลุมงานของตน ท้ังในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน 
รวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

10. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนให
เกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติงานหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม 

11. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเก่ียวของดวยความสุภาพมีน้ําใจ
และมนุษยสัมพันธอันดี 

12. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
13. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใหบริการตอนักศึกษา ประชาชน และผูรับบริการอยางเต็ม

กําลังความสามารถดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน เม่ือเห็นวา
เรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจหนาท่ีของตนจะตองปฏิบัติควรชี้แจงเหตุผล หรือ
แนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบวามีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป 

14. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
15. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงมีมูลคาเกินปกติ

วิสัยท่ีวิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมารับบริการหรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการนั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีรับไวมีมูลคาเกิน
ปกติวิสัยก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามสมควรแกกรณี 
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บทท่ี 5 
ผลงานทางวิชาการและแบบฟอรมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ประเภทผลงานทางวิชาการ  
 ประเภทผลงานทางวิชาการท่ีจะกลาวถึงในคูมือเลมนี้ จะแสดงรายละเอียดเฉพาะเจาะจง
ผลงานท่ีเก่ียวของกับสาขาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เทานั้น และกลาวรวมถึงการใหคํา
จํากัดความ รูปแบบของผลงาน ลักษณะเกณฑคุณภาพ และการเผยแพร ซ่ึงสรุปมาจากหลักเกณฑ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เรื่อง แบบ
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ฉบับลงวันท่ี 13 มกราคม 2553 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน แบบท่ี 1 (เอกสารประกอบการสอน) 
1.1 นิยาม ผลงานทางวิชาการท่ีเปนเอกสารท่ีใชประกอบในการประเมินผลการสอนวิชา

ใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปน
ระบบจัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 

1.2 รูปแบบ เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอน ประกอบดวย
แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
เพ่ิมข้ึนอีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารท่ีเก่ียวเนื่อง
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอน
ออนไลนอ่ืน ๆ ซ่ึงมีการอางอิงแหลงท่ีมาอยางถูกตองตามกฎหมาย 

1.3 การเผยแพร อาจเปนเอกสารท่ีจัดทําเปนรูปเลม หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือเปน
สื่ออ่ืน ๆ อาทิ ซีดีรอม ท่ีไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
มาแลว 

1.4 ลักษณะคุณภาพ  
1.4.1 ระดับดี  เปนเอกสารประกอบการสอนท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง

สมบูรณ และทันสมัย มีแนวคิดการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 

1.4.2 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองเสนอความรูหรือวิธีการท่ี
ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการสามารถนําไปใชอางอิงหรือ
นําไปปฏิบัติได 

1.4.3 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองมีการกระตุนใหเกิด
ความคิดและคนควาตอเนื่องเปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

1.5 แบบเอกสารประกอบการสอนประกอบไปดวย 
1.5.1 ปก 
1.5.2 คํานํา 
1.5.3 สารบัญ 
1.5.4 แผนการสอน (ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 
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1.5.5 รายละเอียดเนื้อหาวิชา ใหใสเนื้อหาท่ีสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ตาม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสะทองใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ อาจมี 
PowerPoint, CD ROM, Website หรือ E-leaning ประกอบดวยก็ได 

1.5.6 บรรณานุกรม 

2. เอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน แบบท่ี 2 (เอกสารคําสอน) 
2.1 นิยาม ผลงานทางวิชาการท่ีใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบัน-

อุดมศึกษาท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาท่ีสอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึนจาก
เอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสําคัญของ
ผูเรียนท่ีนําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนในวิชานั้น ๆ 

2.2 รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอนประกอบดวย 
แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบบทเรียบเรียงคัดยอเอกสารท่ีเก่ียวเนื่องแผนภูมิ (chart) 
แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)ภาพเลื่อน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาท่ีใช
ประกอบการอธิบายภาพแบบฝกปฏิบัติ รวมท้ัง การอางอิงเพ่ือขยายความท่ีมาของสาระและขอมูล
และบรรณานุกรมท่ีทันสมัยและถูกตองตามกฎหมาย 

2.3 การเผยแพร  ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม
หรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้น ๆ มาแลว 

2.4 ลักษณะคุณภาพ 
2.4.1 ระดับดี  เปนเอกสารคําสอนท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ 

และเสนอความรูและวิชาการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ เปนประโยชนตอการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา 

2.4.2 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการวิเคราะห สอดแทรก
ความคิดริเริ่มและประสบการณ หรือผลงานวิจัยของผูเขียนท่ีเปนการแสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนสามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 

2.4.3 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองมีการกระตุนใหเกิด
ความคิดและคนควาตอเนื่องเปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

2.5 แบบเอกสารคําสอนประกอบไปดวย 
2.5.1 ปก 
2.5.2 คํานํา 
2.5.3 สารบัญ 
2.5.4 แผนการสอน (ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 
2.5.5 รายละเอียดเนื้อหาวิชา ใหใสเนื้อหาท่ีสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ตาม

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสะทองใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจ
พัฒนาจากเอกสารประกอบการสอน ซ่ึงผูเรียนสามารถนําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมข้ึนจากการ
เรียนในวิชานั้น ๆ อาจมี PowerPoint, CD ROM, Website หรือ E-leaning ประกอบดวยก็ได 

2.5.6 บรรณานุกรม 
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3. เอกสารการสอนและส่ือการสอน 
  เอกสารการสอนหรือ สื่อการสอนใชสําหรับเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 

3.1 เอกสารการสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยายหรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบและมี
คุณภาพดีมาก โดยตองไดรับการตีพิมพหรือถายสําเนาเย็บเลม 

3.2 สื่อการสอน หมายถึง สื่อท่ีใชประกอบการสอน เชน CAI วีดีทัศน หุนท่ีใชสอนแสดง 
โดยมีคูมือการใชงาน หรือคําอธิบายประกอบดวย 
   หมายเหตุ สําหรับ รูปแบบ การเผยแพร ลักษณะคุณภาพ และแบบเอกสารการสอน นั้น
ใหใชลักษณะเดียวกับ เอกสารคําสอนท่ีใชขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยได 

4. งานวิจัย 
4.1 นิยาม ผลงานวิชาการท่ีเปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบ ดวยวิธี

วิทยาการวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีท่ีมาและวัตถุประสงคท่ีชัดเจน เพ่ือใหไดมาซ่ึง
ขอมูลคําตอบหรือขอสรุปรวม ท่ีจะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน)หรือการนํา
วิชาการนั้นมาใชประโยชน (งานวิจัยประยุกต) หรือการพัฒนาอุปกรณ หรือกระบวนการใหมท่ีเกิด
ประโยชน 

4.2 รูปแบบ สามารถจัดทําได 3 รูปแบบ ดังนี ้
4.2.1 รายงานการวิจั ย ท่ี มีความครบถวนสมบู รณและชัด เจนตลอด ท้ัง

กระบวนการวิจัย(research process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทํา
วรรณกรรมปริทัศน โจทยหรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนโจทยหรือสมมติฐาน การ
วิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง และอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวาไดนํา
ความรูจากงานวิจัยมาตอบโจทยและแกปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

4.2.2 บทความวิจัย ท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความ
กระชับและสั้นสําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

4.2.3 ในรูปของหนังสือ (monograph) ซ่ึงนํางานวิจัยมาใชประกอบการเขียน 
4.3 การเผยแพร 

  เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมิน
คุณภาพโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

4.3.1 เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด ท้ังนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

4.3.2 เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัย 
4.3.3 นําเสนอเปนบทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการท่ีเปนฉบับเต็มของการ

ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยตองมีคณะผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือก
บทความซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของทําหนาท่ีคัดสรรกลั่นกรอง 
รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา และแกไขถอยคําหรือรูปแบบการนําเสนอท่ีถูกตองกอน
การเผยแพรในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซ่ึงอาจอยูใน
รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสและอาจเผยแพรกอนหรือหลังการประชุมก็ได ท้ังนี้ คณะ
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ผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกลาวจะตองมีผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในวงวิชาการ
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของจากหลากหลายสถาบัน 

4.3.4 เผยแพรในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานวาได
เผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางตามท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ท้ังนี้ คณะผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)จะตองไมใชคณะกรรมการ
ตรวจรับทุนหรอืตรวจรับงานจางเพ่ือใหงานวิจัยนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคหรือขอกําหนดของสัญญา
จางเทานั้น 

4.3.5 เผยแพรในรูปของหนังสือ (monograph) พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไป
ยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางตามท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
  เม่ือไดเผยแพร “งานวิจัย” ตามลักษณะขางตนแลว การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแกไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึ่งเพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและใหมีการ
ประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 

4.4 ลักษณะคุณภาพ 
4.4.1 ระดับดี  เปนงานวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตองเหมาะสมใน

ระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปใชประโยชนได 
4.4.2 ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตองเปนผลงานท่ีแสดงถึงการ

วิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมท่ีลึกซ้ึงกวางานเดิมท่ีเคยมีผูศึกษาแลว เปนประโยชนดาน
วิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแพรหลาย 

4.4.3 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง เปนงานบุกเบิกท่ีมี
คุณคายิ่งและมีการสังเคราะหอยางลึกซ้ึงจนทําใหเปนการสรางองคความรูใหม (Body of 
Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเกิดการใชประโยชนใน
แนวทางหรือรูปแบบใหม ๆ ท่ีจะมีผลกระทบ (Impact) อยางชัดเจนเปนท่ียอมรับและไดรับการ
อางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 หมายเหตุ 

1. ตามบันทึก ท่ี  มอ 023/ว 158 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2554 คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 21(1/2554) เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2554 ไดกําหนดให “ใน
การเสนอผลงานประเภทงานวิจัยท่ีเปนลักษณะ “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ” จะตองมีหนังสือรับรอง
การประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและจะตองแนบหลักฐานรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพรอม
ความเห็นในการประเมินมาประกอบดวย” 

2. ตามบันทึก ท่ี 023/ว 597 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 15(4/25852) เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2552 ไดกําหนดให “ผู
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของ “บทความวิจัย” ใหสงรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณมาประกอบการพิจารณาดวย” ท้ังนี้รวมบทความวิจัยท่ีตีพิมพลงในวารสารวิชาการ และ
หนังสือรวมบทความ (Proceeding) ดวย 
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5. ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
5.1 นิยาม ผลงานวิชาการซ่ึงอาจดําเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลอง

หรือการวิจัยและพัฒนามีเปาหมายเพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค หรือแกไขปญหาดาน
การเรียนรูของผูเรียน องคประกอบของผลงานประกอบดวยคําอธิบายหรือขอมูลหลักฐานสําคัญ 
ไดแก (1) สภาพปญหาท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน (2) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผลหรือ
ความเชื่อท่ีผูสอนใชในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเปนนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมพัฒนาผูเรียนหรือ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ นวัตกรรมดังกลาวอาจเปนรูปแบบใหมของการสอนหรือเปนการสอนแนว
ใหม หรือเปนงานประดิษฐคิดคนท่ีพัฒนาข้ึนใหมหรือปรับประยุกตจากของเดิมอยางเห็นไดชัด เชน 
เปนบทเรียนแบบใหม กิจกรรมใหมหรือเทคนิคใหมในการจัดการเรียนการสอน สื่อท่ีใชในการเรียน
การสอนและ (3) กระบวนการและผลลัพธในการนํานวัตกรรมนั้นไปทดลองใชกับผู เรียนใน
สถานการณจริง แสดงผลในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยมีขอมูลหลัก
ฐานรองรับวาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในผูเรียนในทิศทางท่ีพึงประสงคกอใหเกิดการเรียนรูท้ังในผูเรียน
และผูสอน 

5.2 รูปแบบ สามารถจัดทําได 2 รูปแบบ ดังนี้ 
5.2.1 ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 
5.2.2 ผลผลิตจากการศึกษาท่ีเปนบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมี

การอธิบายแนวคิดในการพัฒนาและผลการใชกับผูเรียนประกอบดวย อาจจัดทําเปนเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  

5.3 การเผยแพร 
5.3.1 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะ

ผูทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานการเผยแพรผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

5.3.2 หนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิดานการ
พัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 

5.3.3 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
ท้ังนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลม สิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

5.3.4 บทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีการ
บรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 

5.3.5 ผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส โดยมีคําอธิบายแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช และผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

5.4 ลักษณะคุณภาพ 
5.4.1 ระดับดี  แนวคิดการออกแบบนวตักรรมการเรียนการสอนเปนงานรเิริ่ม

สรางสรรคท่ีปรับจากแนวคิดเดิมหรือเปนแนวคิดใหม มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาท่ี
พัฒนาข้ึนนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูหรือคุณลักษณะของผูเรียนท่ีพึงประสงคไดจริง 

5.4.2 ระดับดีมาก มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวา
ผลงานการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนกับการพัฒนาผูเรียนกลุมอ่ืนได ผลงานไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมี impact factors 



46 

 

5.4.3 ระดับดีเดน  มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และผลงานไดรับรางวัลหรือ
การยกยองดานการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรืองานประดิษฐคิดคน ในระดับชาติ
และ/หรือระดับนานาชาติ 

6. กรณีศึกษา (Case Study) 
6.1 นิยาม งานเขียนท่ีเกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงมาจัดทําเปน
กรณีศึกษาเพ่ือใชในการสอน (Teaching Case Study) ท้ังนี้ โดยเปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปญหาและปจจัยอ่ืน ๆ นํามาประกอบการตัดสินใจและกําหนด
ทางเลือกในการแกปญหาตามหลักวิชา หรือทําขอเสนอในการพัฒนาองคกร หรือเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององคกรเพ่ือกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะหหาเหตุผล
และแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะหขอเท็จจริงและการใชดุลพินิจตัดสิน
ในคดีนั้น ๆ จํานวนกรณีศึกษาท่ีจะนํามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนใหเปนไปตามท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด 

6.2 รูปแบบ  
   เอกสารท่ีตีพิมพหรือเปนสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคู มือการสอน 
(Teaching Notes) และใชประกอบการเรียนการสอนมาแลว มีองคประกอบครบถวน คือ บทนํา 
เนื้อหา และบทสงทาย 

6.3 การเผยแพร 
   เผยแพรในลักษณะของสิ่งตีพิมพหรือสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส โดยตองมีคณะ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งเปนผูประเมินคุณภาพ หรือเผยแพรในหนังสือหรือแหลง
รวบรวมกรณีศึกษาท่ีมีการบรรณาธิการโดยมีคณะผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 

6.4 ลักษณะคุณภาพ 
6.4.1 ระดับดี  เปนกรณีศึกษาท่ีมีองคประกอบครบถวน คือ บทนํา เนื้อหา บทสง

ทาย รายละเอียดขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน ตาราง และรูปภาพ เปนกรณีศึกษาท่ีมี
เนื้อหาและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียน การสอนในระดับอุดมศึกษา 

6.4.2 ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองเปนกรณีศึกษาท่ีมีการเสนอ
เนื้อหาและการวิเคราะหท่ีทันตอความกาวหนาทางวิชาการ เปนประโยชนดานวิชาการอยาง
กวางขวาง หรือสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางแพรหลาย 

6.4.3 ระดับดีเดน  เปนกรณีศึกษาท่ีบุกเบิกทางวิชาการ นําเสนอปญหาหรือ
ประเด็นท่ีไมเคยมีผูศึกษามากอน มีการสังเคราะหขอมูลอยางลึกซ้ึง และสรางความรูใหมในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งท่ีทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน เปนกรณีศึกษาท่ีกระตุนใหเกิดความคิด
และคนควาในวิชาการ หรือวิชาชีพ 

7. งานแปล 
7.1 นิยาม งานแปลจากตัวงานตนแบบท่ีเปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา 

หรือประวัติศาสตรหรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซ่ึงเม่ือ
นํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการท่ีประจักษชัด เปนการแปลจาก
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ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศหรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

7.2 การเผยแพร 
   เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดย
คณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 

7.2.1 การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ 
7.2.2 การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม  

   การเผยแพรดังกลาวนั้นจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการ
สอนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร ซ่ึงจํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได 
แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน  
   ท้ังนี้ ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษาคณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสู
สาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
   กรณีท่ีอยูในระหวางกระบวนการพิจารณา หากคณะผูทรงคุณวุฒิมีมติใหปรับปรุง
งานแปลซ่ึงอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึนได ท้ังนี้ เม่ือไดแกไขปรับปรุงงานแปล
ดังกลาวเรียบรอยแลวใหเสนอคณะผูทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไมตองนํางานแปลดังกลาวไปเผยแพร
ใหมอีกครั้งหนึ่ง  
   กรณีท่ีไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแลวไมอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ.
กําหนด การนํางานแปลนั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในงานแปลเพ่ือนํามาเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการครั้งใหม สามารถกระทําได แตใหมีการประเมินคุณภาพงานแปลท่ีไดรับการ
ปรับปรุงแกไขนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 

7.1 ลักษณะคุณภาพ 
7.1.1 ระดับดี  เปนงานแปลท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบทแบบแผนทาง

ความคิดหรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมายไดอยางดี มีการศึกษา
วิเคราะหและตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะท่ีเทียบไดกับงานวิจัย มีการให
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ อันเหมาะสมท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค 

7.1.2 ระดับดีมาก เปนงานแปลท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซ้ึงในตัวบท
แบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายใน
ระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะหและตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซ้ึงใน
ลักษณะท่ีเทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อัน
เหมาะสมท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค 

7.1.3 ระดับดีเดน  ใหขอสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใชเกณฑ
เดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ เปนงานท่ีแปลมาจากตนแบบท่ีมีความสําคัญใน
ระดับท่ีมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ เปนงานท่ีแปลอยูในระดับท่ีพึงยึดถือเปนแบบฉบับ
ได มีการใหขอสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลท่ีมีลักษณะเปนการบุกเบิกทางวิชาการ 
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8. พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) 
และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

8.1 นิยาม งานอางอิงท่ีอธิบาย และใหขอมูลเก่ียวกับคํา หรือหัวขอ หรือหนวยยอย ใน
ลักษณะอ่ืน ๆ อันเปนผลของการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ และมีหลักวิชา รวมท้ังแสดงสถานะ
ลาสุดทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เปนการรวบรวมคํา หรือหัวขอหรือหนวย
ยอย จัดระบบอางอิง โดยเปนงานของนักวิชาการคนเดียว มีคํานําท่ีชี้แจงหลักการ หลักวิชา หรือ
ทฤษฎีท่ีนํามาใช รวมท้ังอธิบายวิธีการใช และมีบรรณานุกรมรวมหรือบรรณานุกรมแยกสวนตาม
หนวยยอย รวมท้ังดัชนีคนคํา ในกรณีท่ีจําเปน 

8.2 การเผยแพร 
   เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดย
คณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer)ท่ีมาจากหลากหลาย
สถาบัน การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ หรือ การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ตองไดรับการ
เผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

8.3 ลักษณะคุณภาพ 
8.3.1 ระดับดี  เปนงานอางอิงท่ีใหความรู พ้ืนฐานอันถูกตองและทันสมัย 

ครอบคลุมเนื้อหาท่ีกวางขวางตามท่ียอมรับกันในวงวิชาการ 
8.3.2 ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการใหขอมูลและทัศนะท่ี

ชี้ใหเห็นถึงวิวัฒนาการของศัพท หัวขอ หรือหนวยยอยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ 
8.3.3 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองมีการชี้ทางใหผูอาน 

หรือผูใชเกิดความคิดเชิงวิพากษและ/หรือ เกิดความสนใจ ท่ีจะศึกษาคนควาตอไป 

9. สิทธิบัตร (patent) 
9.1 นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 

9.2 รูปแบบ  อาจจัดทําไดหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนรูปเลม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส มีบท
วิเคราะหท่ีอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนผลงานท่ีทําใหเกิดการ
พัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่ง 
ๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด ตองผานการพิสูจน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดให
ครบถวนท่ีแสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย 

9.3 การเผยแพร 
  มีหลักฐานการนําสิทธิบัตรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

9.4 ลักษณะคุณภาพ 
9.4.1 ระดับดี  เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและพิสูจนไดวามีผูนําไปวิจัย

หรือพัฒนาตอยอด 
9.4.2 ระดับดีมาก เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและพิสูจนไดวามี

ผูนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยระดับชาติ 
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9.4.3 ระดับดีเดน  เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนแลวและพิสูจนไดวามี
ผูนําไปใชประโยชนในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานวาไดนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือเชิง
สาธารณประโยชนอยางกวางขวาง 

10. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
10.1 นิยาม ผลงานวิชาการท่ีเปนประโยชนตอสังคม สงผลใหเกิดประโยชนอยางเปน

รูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมนี้ตองเปนผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทางดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอมอาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปนผลงานท่ี
นําไปสูการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญารูปแบบอ่ืนท่ีสามารถแสดงไดเปนท่ีประจักษ
วาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนหรือสรางการ
เปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรูปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน 

10.2 รูปแบบ  
   จัดทําเปนเอกสาร โดยมีคําอธิบาย/ ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือ
ชี้ใหเห็นวาเปนผลงานท่ีทําใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนและ
เกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งหรือ
หลายสาขาวิชา และสามารถนําไปอางอิงได โดยตองปรากฏเปนท่ีประจักษในประเด็นตอไปนี้ 

10.2.1 การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
10.2.2 การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 
10.2.3 การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการท่ีทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงนั้น 
10.2.4 ความรูหรือความเชี่ยวชาญท่ีใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
10.2.5 การคาดการณสิ่งท่ีจะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดข้ึนแลว 
10.2.6 การประเมินผลลัพธโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
10.2.7 การสรุปแนวทางการธํารงรักษาหรือการนําไปขยายผลหรือการปรับปรุง

พัฒนา 
   ท้ังนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลาวขางตนแลว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติม
อ่ืน ๆ เก่ียวกับผลงาน เชน รูปภาพ หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน 
จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการกําไรหรือความเอ้ืออํานวยจากหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน หรือ 
ภาคประชาสังคม ท่ีไดรับผลประโยชนประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

10.3 การเผยแพร 
   ใหมีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพ้ืนท่ีหรือการเปดใหเยี่ยมชมพ้ืนท่ี
และจะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสอดคลองกับ
ผลงาน โดยการเผยแพรนั้นจะตองมีการบันทึกเปนเอกสารหรือเปนลายลักษณอักษรท่ีสามารถใช
อางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได 

10.4 ลักษณะคุณภาพ 
10.4.1 ระดับดี  มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปญหาหรือ

ความตองการโดยการมีสวนรวมของสังคมกลุมเปาหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มี
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การวิเคราะหหรือสังเคราะหความรูท่ีสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือทําความเขาใจสถานการณมีการ
ถายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอยางเปนท่ีประจักษหรือกอใหเกิด
การพัฒนาชุมชน สังคม องคกรภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนนั้น 

10.4.2 ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนํามาใชเปนตัวอยาง
ในการแกไขปญหาหรือทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอยางเปนท่ี
ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาสังคม องคกรภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนอ่ืนไดหรือกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอยางเปนรูปธรรม 

10.4.3 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงผลกระทบตอสังคม
อยางกวางขวางเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดรับรางวัลจากองคกรท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ เชน UNESCO WHO UNICEF เปนตน 
   หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคม ใหคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคมโดยใชแนวทางในการประเมินดังตอไปนี้ 

1) ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
2) ประเมินจากหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การสัมภาษณผูเก่ียวของ หรือ 

สารสนเทศจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3) นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ 1) และ ขอ 2) แลว อาจ

ประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีรวมดวย ซ่ึงคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทํา
หนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงตั้งผูแทนใหไปตรวจสอบแทนก็ได 
   ท้ังนี้ ใหเนนถึงการมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 

11. ตํารา 
11.1 นิยาม  งานวิชาการท่ีใชสําหรับการเรียนการสอนท้ังวิชา หรือเปนสวนหนึ่งของ

วิชา ซ่ึงเกิดจากการนําขอคนพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผูขอ หรือความรูท่ีไดจากการคนควา
ศึกษามาวิเคราะห สังเคราะห รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศนท่ีผูเขียนกําหนดใหเปนแกนกลาง 
ซ่ึงสัมพันธกับมโนทัศนยอยอ่ืนอยางเปนระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการ
เขียนท่ีดี ใชภาษาท่ีเปนมาตรฐานทางวิชาการ และใหความรูใหมอันเปนความรูสําคัญท่ีมีผลใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงตอวงการวิชาการนั้น ๆ เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัยเม่ือพิจารณาถึง
วันท่ีผูขอยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
   ท้ังนี้ ผูขอกําหนดตําแหนงจะตองระบุวิชาท่ีเก่ียวของในหลักสูตรท่ีใชตําราเลมท่ี
เสนอขอตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานทางวิชาการท่ีเปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาข้ึนจาก
เอกสารคําสอนจนถึงระดับท่ีมีความสมบูรณท่ีสุด ซ่ึงผูอานอาจเปนบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูเรียนในวิชานั้น 
แตสามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองไดโดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น  
   หากผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเปนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน
ไปแลว จะนํามาเสนอเปนตําราไมได เวนแตจะมีการพัฒนาจนเห็นไดชัดวาเปนตํารา 

11.2 รูปแบบ เปนรูปเลมท่ีประกอบดวยคํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการ
วิเคราะห การสรุปการอางอิง บรรณานุกรม และดัชนีคนคํา ท้ังนี้ควรมีการอางอิงแหลงขอมูลท่ี
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ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ 
ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ 

11.3 การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผาน
การประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ท่ีมา
จากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

11.3.1 การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ หรือ 
11.3.2 การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ เชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม, 

e-learning, online learning 
11.3.3 การเผยแพรเปน e-book โดยสํานักพิมพซ่ึงเปนท่ียอมรับ 

   การเผยแพรดังกลาวนั้นจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการ
สอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวาง
ได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน ท้ังนี้ตองไดรับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาคณะหรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ
กับสาขาวิชานั้น 
   กรณีท่ีไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของตําราแลวไมอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ. 
กําหนดการนําตํารานั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในตําราเพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการครั้งใหม สามารถกระทําได แตใหมีการประเมินคุณภาพตําราท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขนั้น
ใหมอีกครั้งหนึ่ง 

11.4 ลักษณะคุณภาพ 
11.4.1 ระดับดี  เปนตําราท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัยมี

แนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
11.4.2 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง มีการวิเคราะหและเสนอ

ความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ มีการ
สอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนท่ีเปนการแสดงใหเห็นถึงความรู
ท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอนสามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 

11.4.3 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองมีลักษณะเปนงาน
บุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่องเปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของในระดับชาติหรือนานาชาติ 
   หมายเหต ุการเสนอขอผลงานประเภทตํารา จะตองมีหนังสือรับรองวาตําราไดใชใน
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาใดมาแลว อยางนอย 1 ภาคการศึกษา มาประกอบดวย 

12. หนังสือ 
12.1 นิยาม งานวิชาการท่ีเกิดจากการคนควาศึกษาความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยาง

รอบดานและลึกซ้ึง มีการวิเคราะห สังเคราะหและเรียบเรียงอยางเปนระบบ ประกอบดวยมโนทัศน
หลักท่ีเปนแกนกลางและมโนทัศนยอยท่ีสัมพันธกัน มีความละเอียดลึกซ้ึง ใชภาษาท่ีเปนมาตรฐาน
ทางวิชาการ ใหทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิดและสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
ใหแกสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เนื้อหาของหนังสือไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไป
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ตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจําเปนตองนําไปใช
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัยเม่ือพิจารณา
ถึงวันท่ีผูขอยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  หากผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเปนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไป
แลว จะนํามาเสนอเปนหนังสือไมได 

12.2 รูปแบบ เปนรูปเลมท่ีประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การ
สรุป การอางอิง บรรณานุกรม และดัชนีคนคํา ท่ีทันสมัยและครบถวนสมบูรณ โดยอาจมีขอมูล 
แผนภาพตัวอยาง หรือกรณีศึกษาประกอบดวยก็ได ตามรูปแบบอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

12.2.1 เปนงานท่ีนักวิชาการเขียนท้ังเลม (authored book) คือเอกสารท่ีผูเขียน
เรียบเรียงข้ึนท้ังเลมอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคง และใหทัศนะของผูเขียนท่ีสราง
เสริมปญญา ความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ 

12.2.2 เปนงานวิชาการบางบทหรือสวนหนึ่งในหนังสือท่ีมีผูเขียนหลายคน (book 
chapter) โดยจะตองมีความเปนเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซ่ึงผูอานสามารถทําความเขาใจ ใน
สาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จในแตละบท และเปนงานศึกษาคนควาอยางมีระบบมีการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลดวยวิธีวิทยาอันเปนท่ียอมรับจนไดขอสรุปท่ีทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือ
นําไปประยุกตใชได กรณีท่ีในแตละบทมีผูเขียนหลายคนจะตองระบุบทบาทหนาท่ีของแตละคนอยาง
ชัดเจน 
   จํานวนบทท่ีจะนํามาแทนหนังสือ ๑ เลม ใหเปนไปตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

12.3 การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผาน
การประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer)ท่ีมา
จากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

12.3.1 การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ 
12.3.2 การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส อาทิ การเผยแพรในรูปของซีดีรอม 
12.3.3 การเผยแพรเปน e-book โดยสํานักพิมพซ่ึงเปนท่ียอมรับ 

   การเผยแพรดังกลาวนั้นจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการ
สอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวาง
ได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
   กรณีท่ีไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแลวไมอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด การนําหนังสือนั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในหนังสือเพ่ือนํามาเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการครั้งใหม สามารถกระทําได แตใหมีการประเมินคุณภาพหนังสือท่ีไดรับการ
ปรับปรุงแกไขนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 

12.4 ลักษณะคุณภาพ  
12.4.1 ระดับดี เปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย

มีแนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

12.4.2 ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตองมีการวิเคราะหและเสนอ
ความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ มีการ
สอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยท่ีเปนการแสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปน
ประโยชนตอวงวิชาการ สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
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12.4.3 ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองมีลักษณะเปนงานบุกเบิก
ทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  หมายเหตุ ดวยประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เรื่อง ปกในของ
ผลงานประเภทตํารา หนังสือ ฉบับลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2555 ไดกําหนดใหหนาปกในของผลงาน
ประเภทตํารา และหนังสือ ใหมีขอมูลทางบรรณานุกรม ดังนี้ 

1) ชื่อเรื่อง ตํารา หรือ หนังสือ 
2) ชื่อผูแตง 
3) ครั้งท่ีพิมพ 
4) จํานวนท่ีพิมพในแตละครั้ง 
5) เดือน ป ท่ีพิมพ 
6) โรงพิมพ สํานักพิมพ 
7) สถานท่ีตั้ง โรงพิมพ สํานักพิมพ 
8) เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ISBN (ผลงานประเภทตํารากรณีจัดทําเปนสําเนา

เย็บเลมอาจมีหรือไมมีเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือก็ได) 
  ตามบันทึก ท่ี มอ 023/ว 089 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งท่ี 16(1/2553) เม่ือวันท่ี 8 
มกราคม 2553 ไดแจงเก่ียวกับการเสนอผลงานประเภทตํารา หรือ หนังสือท่ีมีลักษณะเปนบทหนึ่ง
ของตําราหรือหนังสือสามารถทําไดแต “บทหนึ่งของตํารา หรือ หนังสือนั้น ตองมีเนื้อหาท่ีมีความเปน
เอกภาพและมีความสมบูรณในตัวเอง” 

13. บทความทางวิชาการ 
13.1 นิยาม งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือ

วิเคราะหอยางชัดเจน ท้ังนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ โดยมีการสํารวจ
วรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจาก
แหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพ่ือวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยท่ีผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการ
ของตนไวอยางชัดเจนดวย 

13.2 รูปแบบ ประกอบดวยการนําความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นท่ีตองการ
อธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมท่ี
ครบถวนและสมบูรณ 

13.3 การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผาน
การประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer)ท่ีมา
จากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

13.3.1 เผยแพรในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด ท้ังนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

13.3.2 เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการบรรณาธิการโดยคณะ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ 
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  เม่ือไดเผยแพร “บทความวิชาการ” ตามลักษณะขางตนแลว การนํา “บทความ
วิชาการ” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึ่งเพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทําไมได 

13.4 ลักษณะคุณภาพ 
13.4.1 ระดับดี  เปนบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง

สมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

13.4.2 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตองมีการวิเคราะหและเสนอ
ความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ สามารถ
นําไปอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได  

13.4.3 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองมีลักษณะเปนงาน
บุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีการกระตุนใหเกิดความความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของในระดับชาติหรือนานาชาติ 

แบบฟอรมเอกสารที่เกี่ยวของ 
 แบบฟอรมเอกสารท่ีใชสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สําหรับบุคลากรสาย
วิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยแบบฟอรมเอกสารท่ีปรากฏในคูมือฉบับนี้จะเนน
เจาะจงสําหรับผูท่ียื่นขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ตามความเหมาะสมกับ
สภาพการดํารงตําแหนงของบุคลากรสายวิชาการในปจจุบัน เนื่องจากผูท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย
ของคณะมีจํานวนนอย ประกอบกับผูท่ีตําแหนงรองศาสตราจารยในปจจุบันไดยื่นขอกําหนดตําแหนง
ศาสตราจารยแลว โดยมีรายการเอกสารและตัวอยางการกรอกขอมูล ดังนี้ 
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1. บันทึกขอความเสนอขอรับการประเมินการสอน  
  ใชสําหรับกรณีท่ีผูขอประสงคจะขอรับการประเมินการสอนกอนลวงหนาท่ีจะยื่นขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 
ภาพท่ี 7 บันทึกขอความเสนอขอรับการประเมินการสอน 
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1.1 ตัวอยางบันทึกขอความเสนอขอรับการประเมินการสอน (สําหรับผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) 

 
ภาพท่ี 8 ตัวอยางบันทึกขอความเสนอขอรับการประเมินการสอน (สําหรับผูเสนอขอกําหนด

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) 
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1.2 ตัวอยางบันทึกขอความเสนอขอรับการประเมินการสอน (สําหรับผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย) 

 

ภาพท่ี 9 ตัวอยางบันทึกขอความเสนอขอรับการประเมินการสอน (สําหรับผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนงรองศาสตราจารย) 
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2. บันทึกขอความเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 
ภาพท่ี 10 บันทึกขอความเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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2.1 ตัวอยางบันทึกขอความเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 
ภาพท่ี 11 ตัวอยางบันทึกขอความเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
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2.2 ตัวอยางบันทึกขอความเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 

 
ภาพท่ี 12 ตัวอยางบันทึกขอความเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 
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3. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
3.1 ตัวอยางแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 

(สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) 

 

ภาพท่ี 13 ตัวอยาง แบบ ก.พ.อ.03 สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
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ภาพท่ี 14 ตัวอยาง แบบ ก.พ.อ.03 สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย(ตอ) 
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ภาพท่ี 15 ตัวอยาง แบบ ก.พ.อ.03 สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย(ตอ) 
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ภาพท่ี 16 ตัวอยาง แบบ ก.พ.อ.03 สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย(ตอ) 
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ภาพท่ี 17 ตัวอยาง แบบ ก.พ.อ.03 สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย(ตอ) 

 ในการกรอกแบบ ก.พ.อ.03 ใหผูขอกรอกขอมูลเฉพาะสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 สําหรับสวนอ่ืน ๆ 
เปนหนาท่ีของการเจาหนาท่ีคณะ และมหาวิทยาลัยจะเปนผูดําเนินการ 
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3.2 ตัวอยางแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
(สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย) 

 
ภาพท่ี 18 ตัวอยาง แบบ ก.พ.อ.03 สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 
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ภาพท่ี 19 ตัวอยาง แบบ ก.พ.อ.03 สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย(ตอ) 
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ภาพท่ี 20 ตัวอยาง แบบ ก.พ.อ.03 สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย(ตอ) 
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ภาพท่ี 21 ตัวอยาง แบบ ก.พ.อ.03 สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย(ตอ) 
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ภาพท่ี 22 ตัวอยาง แบบ ก.พ.อ.03 สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย(ตอ) 
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ภาพท่ี 23 ตัวอยาง แบบ ก.พ.อ.03 สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย(ตอ)
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แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
ภาพท่ี 24 ตัวอยางแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
 สําหรับรายละเอียดในสวนท่ี 2 ผูขอไมตองระบุ การเจาหนาท่ีจะเปนผูดําเนินการใหภาย
หลังจากผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลว 
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4. หนังสือแจงความประสงคการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 
ภาพท่ี 25 ตัวอยางหนังสือแจงความประสงคการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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5. แบบแสดงหลักฐานมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

 
ภาพท่ี 26 แบบแสดงหลักฐานมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 
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6. หนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ  
  ใชประกอบผลงานประเภทงานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หนังสือ และตํารา กรณีท่ีผูขอ
ไดยื่นขอรับทุนในการผลิตผลงานทางวิชาการจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูขอแจงความ
ประสงคขอหนังสือรับรองจากหนวยงานดังกลาว โดยสามารถใชแบบฟอรมดังภาพท่ี 16 

 
ภาพท่ี 27 หนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ 
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7. หนังสือรับรองการใชตําราในการเรียนการสอน 
  ใชประกอบผลงานประเภทตํารา กรณีท่ีผูขอไดยื่นขอรับทุนในการผลิตผลงานทาง
วิชาการจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูขอแจงความประสงคขอหนังสือรับรองจาก
หนวยงานดังกลาว โดยสามารถใชแบบฟอรมดังภาพท่ี 17 

 
ภาพท่ี 28 หนังสือรับรองการใชตําราในการเรียนการสอน 
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8. เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน 
  มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีรูปแบบของเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน ไว
ดังนี้ 

9.1 ปก 
9.2 คํานํา 
9.3 สารบัญ 
9.4 แผนการสอน (ใหจัดทําตามรูปแบบท่ีกําหนด ดังภาพท่ี 18 – 19 ท้ังนี้ ผูขอ

สามารถปรับเนื้อหาในแผนการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาท่ีใชสอนจริง โดยคํานึงใหมีองคประกอบ
ใหครอบคลุมตามแบบท่ีกําหนด) 

9.5 รายละเอียดเนื้อหาวิชา (ใหใสเนื้อหาท่ีสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ อาจมี Power 
Point, CD Rom, Website หรือ E-Leaning ประกอบดวยก็ได) 

9.6 บรรณานุกรม 
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ภาพท่ี 29 แผนการสอน (1) 
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ภาพท่ี 30 แผนการสอน (2) 
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9. ผลการประเมินโดยนักศึกษา เพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา 
  ผลการประเมินโดยนักศึกษา ใหผูขอนําผลการประเมินผูสอนจากระบบประเมินการเรียน
การสอน ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (http://intranet.pn.psu.ac.th/eval/index.php) มาแนบควบคู
กับแบบฟอรมดังภาพท่ี 20  

 
ภาพท่ี 31 ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
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ภาพท่ี 32 ผลการประเมินโดยคณาจารย/เพ่ือนรวมงาน 
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ภาพท่ี 33 แบบประเมินผลการสอน โดยหัวหนาภาควิชา 
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บทท่ี 6 
ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขและพัฒนางาน 

 จากการปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานการเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภาระงานในการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มาเปนระยะเวลา
รวม 10 ป จากการรับฟงปญหา การใหคําปรึกษาแนะนํา การสอบถามดวยวาจา ทําใหเขาใจดีวาใน
การปฏิบัติงานดังกลาวยอมมีปญหาและอุปสรรค สืบเนื่องมาจากหลากหลายปจจัย และไดมีการ
ปรับปรุงเพ่ือหาแนวทางการแกไขมาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหกระบวนการในการเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการของคณาจารยเปนไปอยางราบรื่น สามารถสรุปประเด็นปญหาและอุปสรรค รวมถึง
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาไดดังนี้ 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. การใชเวลาในการทําความเขาใจในหลักเกณฑท่ีเปนขอบังคับสําคัญ โดยผูขอจะตองถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัดนั้น เปนสิ่งท่ียากจะทําใหผูขอเขาใจในหลักเกณฑอยางถองแท เหตุผลสวนหนึ่ง
อาจจะเปนเพราะภาระงานดานตาง ๆ ท่ีมีปริมาณมาก การศึกษาหลักเกณฑมีเนื้อหาเยอะ แบบฟอรม
และวิธีการคอนขางละเอียดและซํ้าซอนนั้น ทําใหตองใชเวลาในการทําความเขาใจเปนเวลานาน 

2. ผูขอไมมีความสนใจในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพราะอาจจะคิดวาเปนเรื่อง
ไกลตัว หรือเปนเรื่องไมสําคัญ และรูสึกวาการขอกําหนดตําแหนงเปนเรื่องยุงยาก 

3. ภาระงานสอนท่ีผูขอรับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงบอย รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรทํา
ใหรายวิชาท่ีรับผิดชอบตองเปลี่ยนแปลงไป สงผลทําใหการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เอกสาร 
คําสอน หรือผลงานทางวิชาการท่ีทําไวตองมีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปดวย 

4. ผูขอไมแนใจวาตนเองควรเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาใด ควรทําผลงาน
ทางวิชาการไปในทิศทางใด สงผลใหผูขอไมมีความชัดเจนในการผลิตผลงานทางวิชาการใหสอดคลอง
กับสาขาวิชาท่ีตนถนัดหรือสาขาท่ีตนเชี่ยวชาญ 

5. ผูขอไมเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑคุณภาพและการเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีถูกตอง 
จนบางครั้งผลงานท่ีเคยทําไวในอดีตนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไมได เพราะไมได
เปนไปตามหลักเกณฑคุณภาพ และการเผยแพรท่ีกําหนด 

6. ผูขอจัดทําผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยในรูปแบบของบทความวิจัย แตไมมี
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เนื่องจากสาขาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จําเปนจะตองเสนอ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณประกอบการพิจารณา จึงทําใหตองใชเวลาในการทําผลงานเพ่ิมเติม สงผลให
บางรายไมอยากเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

7. ปญหาเก่ียวกับบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ เนื่องจากการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการในสาขาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหลายสาขาวิชาท่ีเปนสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
เชน สาขาทางดานภาษาตางประเทศ ในกระบวนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทําใหตอง
หารายชื่อผูทรงคุณวุฒิและเสนอแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒินอกบัญชี และใชเวลาในการดําเนินการนาน
กวาสาขาวิชาอ่ืนท่ีมีรายชื่อในบัญชีท่ี ก.พ.อ.ไวแลว 
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ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางาน 
1. สิ่งแรกคือผูปฏิบัติงานจะตองศึกษาและทําเขาใจระเบียบหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง

ละเอียด เพ่ือใหคําแนะนําแกผูขอได จึงไดคิดหาแนวทางการแกไขเก่ียวกับปญหาท่ีพบ จากการ
รวบรวมปญหาท่ีกลาวไวขางตน จึงไดสรุปเปนเอกสารในรูปแบบท่ีเขาใจงายดวยการใช MindMap 
เปนเครื่องมือถายทอดเนื้อหาหลักเกณฑท่ีซับซอนใหอยูในรูปแบบของแผนภาพความคิดท่ีกระชับ 
สามารถนํามาใชอธิบายใหผูขอเขาใจไดงายข้ึน 

2. ปรับปรุงรูปแบบการใหคําแนะนําเปนการทํางานแบบเชิงรุก โดยไมนั่งรอใหผูขอเดินมา
ถามหาหรือปรึกษาวิธีการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การเจาหนาท่ีไดจัดโครงการเดินสาย
ไปยังภาควิชาเพ่ือแนะนําเก่ียวกับระเบียบหลักเกณฑ การกรอกแบบฟอรม รวมท้ังนําตัวอยางผลงาน
ทางวิชาการใหผูขอทําความเขาใจ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนลักษณะนั่งคุยแบบเปน
กันเองและจับกลุมคณาจารยท่ีอยูในสาขาวิชาใกลเคียงกัน จํานวนกลุมละ 5 – 10 คน ทําให
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเปนไปอยางดี การทําความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และ
ประเภทผลงานทางวิชาการแตละชนิดไดงายข้ึน พรอมประเด็นซักถามท่ีทําใหผูเขารวมกิจกรรมเห็น
ภาพกระบวนการไดอยางชัดเจนข้ึน 

3. การอํานวยความสะดวกใหผูขอจัดทําแบบฟอรมในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการโดยการเจาหนาท่ีรางแบบฟอรม พรอมตัวอยางและสงใหผูขอแตละรายโดยตรง 

4. การรวบรวมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนเตรียมไวลวงหนา เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหผูขอเม่ือยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการแลวไมตองเสียเวลาในการรอเสนอชื่อ
ผูทรงคุณวุฒินอกบัญชีอีก 

5. การแนะนําบุคลากรบรรจุใหมใหเตรียมความพรอมในการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ เพ่ือวางแผนการผลิตผลงานใหสอดคลองกับความเชี่ยวชาญของตนเอง และใหผลงานเปนไป
ตามเกณฑคุณภาพและการเผยแพร เม่ือถึงเวลาคุณสมบัติครบสามารถยื่นขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการไดทันที 

6. การจัดกิจกรรมสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่องปละ 1 – 2 ครั้ง เพ่ือ
เปนการกระตุน และถายทอดใหคณาจารยทําความเขาใจในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
อยางตอเนื่อง รวมถึงการยกยองเชิดชูและใหรางวัลแกผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ี
สูงข้ึน 
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ภาคผนวก 1  
รายช่ือสาขาวิชาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการเลือกรายชื่อสาขาวิชาจากบัญชีรายชื่อกลุมสาขาวิชา สาขาวิชา (Discipline) 
และอนุสาขาวิชา (Sub-Discipline) ท้ังนี้ คูมือเลมจะกลาวถึงกลุมสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสาขาทาง
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือสอดคลองกับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารยในสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยจะกลาวถึงเฉพาะกลุมสาขาวิชา ไดแก 
รหัส 18 : กลุมเทคโนโลยี (Technology) รหัส 61 : กลุมสังคมศาสตร (Social Sciences) รหัส 63 : 
กลุมบรรณารักษศาสตร (Library Sciences) รหัส 65 : กลุมศึกษาศาสตร (Education) รหัส 68 : 
กลุมการบัญชีและบริหารธุรกิจ (Accounting and Business Administration) รหัส 71 - 80 : กลุม
มนุษยศาสตร (Humanities) รหัส 91 : กลุมอ่ืน ๆ (Other Disciplines) โดยกําหนดรหัสและรายชื่อ
สาขาวิชา ดังนี้ 

1. รหัส 18 : กลุมเทคโนโลยี (Technology) 
  1801  – เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ (Biotechnoloty and Bio-
Informatics) 
     180101 – เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechonology) 
     180102 –  ชีวสารสนเทศ (Bio-Informatics) 
  1802  – ส่ิงแวดลอมสรางสรรคและเทคโนโลยี (Built Environment and 
Technology) 
     180201 – สิ่งแวดลอมสรางสรรค (Built Environments) 
     180202 –  เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology) 
  1803  – เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) 
     180301 – เทคโนโลยีอุณหภาพ (Thermal Technology) 
     180302 –  การจัดการพลังงาน (Energy Management) 
     180303 –  พลังงานทดแทน (Renewable Energy) 
  1804  – เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (Environment Technology) 

180401 – เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ (Waste management 
Technology) 

     180402 –  การจัดการสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ (Environmental and 
Disaster Managemnet) 

     180403 –  วิศวกรรมสุขาภิบาล (Sanitary Engineering) 
     180404 –  เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 
  1805  – นิเวศวิทยา (Ecological Science) 

180501 – ระบบนิเวศ (Ecosystem) 
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  1806  – เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
180601 – สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communication) 
180602 – โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร 

(Telecommunication and Computer Network) 
180603 – วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science) 
180604 – การพัฒนาซอฟตแวร (Software Development) หรือ 

พัฒนาระบบ (System Development) 
180605 – วิทยาการขอมูล (Data Science) 
180606 – ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (Human-

Computer Interaction) 
180607 – ระบบสารสนเทศ (Information) 
180608 – ความม่ันคงของระบบคอมพิวเตอร (Computer Security) 

  1807  – เทคโนโลยีการจัดการ (Management Technology) 
     180701 – โลจิสติกส (Logistics) 
     180702  –  การจัดการและโลจิสติกส (Management and Logistics) 
  1808  –  เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) 

180801  –  โลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials) 
180802  –  เทคโนโลยีพลาสติก (Plastic Technology) 
180803  –  เทคโนโลยีเซรามิกส (Ceramics Technology) 
180804  –  เหมืองแรและธรณีวิทยาเหมืองแร (Mine and Mining 

Geology) 
  1809  –  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (Food Science and Technology) 

180901  –  วิทยาการอาหาร (Food Science) 
180902  –  เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology) 
180903  –  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (Food Product Development) 

  1810  –  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ (Packaging Technology) 
  1811  –  นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) 

181101  –  วิทยาศาสตรนาโน (Nano-Science)  

2. รหัส 61 : กลุมสังคมศาสตร (Social Sciences) 
  6101 – รัฐศาสตร (Political Science) 

610101 – การเมืองการปกครอง (Government) 
610102 –  ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง (Political Philosophy and 

Theory) 
610103 –  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics) 
610104 –  การปกครองทองถ่ิน (Local Government) 
610105 –  การเมืองระหวางประเทศ (International Politics) 
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610106 –  ความสัมพันธระหวางประเทศ (International Relations) 
  6102 – รัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) 

610201 – การบริหารรฐักิจ (Public Administration) 
610202 – การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource 

Management) 
610203 – การบริหารองคการ (Organization Management) 
610204 – การคลังสาธารณะ (Public Finance) 
610205 – นโยบายสาธารณะ (Public Policies) 
610206 – การบริหารงานทองถ่ิน (Local Government 

Administration) 
610207 – การบริหารเปรียบเทียบ (Comparative Administration) 
610208 – บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ (Public and Business 

Administration) 
  6103 – เศรษฐศาสตร (Economics) 

610301 – เศรษฐศาสตรทฤษฎี (Economic Theory) 
610302 – เศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห (Quantitative Economics) 
610303 – เศรษฐศาสตรมิติ (Econometrics) 
610404 – เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (International Economics) 
610505 – การเงินระหวางประเทศ (International Finance) 
610606 – การคาระหวางประเทศ ((International Trade) 
610707 – การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) 
610808 – เศรษฐศาสตรการคลัง (Financial Integration) 
610809 – การคลังสาธารณะ (Public Finance) 
610810 – เศรษฐศาสตรสาธารณะ (Public Economics) 
610811 – เศรษฐศาสตรการเงิน (Monetary Economics) 
610812 – เศรษฐศาสตรแรงงาน (Labor Economics) 
610813 – เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย (Human Resource 

Economics) 
610814 – เศรษฐศาสตรการศึกษา (Economics of Education) 
 
610315  –  เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Economics of Public Health 

หรือ Health Economics) 
610316  –  เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(Economics of Environment and Natural Resources) 
610317  –  เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม (Environment Economics) 
610318  –  เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources 

Economics) 
610319  –  เศรษฐศาสตรmuดิน (Land Economics) 
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610320  –  เศรษฐศาสตรเกษตร (Agricultural Economics) 
 6104  –  จิตวิทยา (Psychology) 

610401  –  จิตวิทยาการทดลอง (Experimental Psychology) 
610402  –  จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) 
610403  –  จิตวิทยาองคการ (Organizational Psychology) 
610404  –  จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) 
610405  –  จิตวิทยาการเรียนรู (Learning Psychology) 
610406  –  จิตวิทยาการวิจัยทางจิตวิทยา (Research Methodology 

Psychology) 
610407  –  จิตวิทยาชุมชน (Community Psychology) 
610408  –  จิตวิทยาเด็กพิเศษ (Psychology for Exceptional 

Children) 
610409  –  จิตวิทยาผูสูงอายุ (Aging Psychology) 
610410  –  จิตวิทยาพัฒนาการ (Cognitive Development) 
610411  –  จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) 

 6105  –  นิเทศศาสตร (Communication Arts) 
610501  –  การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) 
610502  –  การสื่อสาร (Communication) 
610503  –  วารสารศาสตร (Journalism) 
610504  –  การประชาสัมพันธ (Public Rations) 
610505  –  ภาพยนตรและภาพถาย (Motion Picture and 

Photograph) 
610506  –  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (Ratio and Television) 
610507  –  วาทวิยา (Speech Communication) 
610508  –  วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร (Research Methodology in 

Communication) 
610509  –  สื่อสารการแสดง (Acting Commutation) 
610510  –  การโฆษณา (Advertising) 
610511  –  นิเทศศาสตรพัฒนาการ (Communication Development) 

  6106 –  พฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science) 
610601  –  จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) 
610602  –  ระบาดวิทยาสังคม (Social Epidemiology) 
610603  –  การวิจัยพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science Research) 

  6107  –  ประชากรศาสตร (Demography) 
610701  –  วิธีวิจัยการวิจัยทางประชากรศาสตร (Educational 

Psychology in Demography / Population Studies) 
610702  – ประชากรกับการพัฒนา (Population and Development) 
610703  – เศรษฐศาสตรประชากร (Population and Health) 
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610705  –  การวิจัยประชากรและสังคม (Population and Social 
Research) 

610706  –  การยายถ่ิน (Migration) 
610707  –  การอนามัยการเจริญพันธ (Reproductive Health) 
610708  –  ผูสูงอายุ (Elderly) 
610709  –  การสมรส (Nuptiality) 
610710 –  การเจ็บปวยและตาย (Morbidity and Mortality) 
610711  – สตรีและเด็ก (Female and Children) 

 6108  –  สังคมสงเคราะหศาสตร (Social Welfare) 
610801  –  สังคมสงเคราะห (Social Welfare) 
610802  –  สังคมสงเคราะหศาสตรคลินิก (Clinical Social Welfare) 
610803  –  สวัสดิการสังคม (Social Services) 
610804  –  สวัสดิการชุมชน (Community Services) 
610805  –  การบริหารและนโยบายสวัสดกิารสังคม (Social Welfare 

Administration and Policy) 
610806  –  ทฤษฎีการสังคมสงเคราะห (Social Welfare Theory) 
610807  –  สังคมสงเคราะหทางการแพทย (Medical Social Welfare) 
610808  –  สังคมสงเคราะหทางการศึกษา (Educational Social 

Welfare) 
610809  –  แรงงานและการพัฒนานโยบายสงัคม (Labor and Social 

Policy Development) 
  6109  –  มานุษวิทยา (Anthropology) 

610901  –  มานุษยวทิยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) 
610902  –  มานุษยวิทยากายภาพ (Physical Anthropology) 
610903  –  มานุษยวิทยาประยุกต (Applied Anthropology) 

  6110  –  สังคมวิทยา (Sociology) 
611001  –  มนุษยกับสังคม (Man and Society) 
611002  –  สังคมกับพุทธศาสนา (Society and Buddhism) 
611003  –  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม (Social and Cultural 

Changes) 
611004  – ทฤษฎีสังคมวิทยา (Theory of Sociology) 
611005  –  การพัฒนาสังคม (Social Development) 
611006  –  การพัฒนาชุมชน (Community Development) 
611007  –  การพัฒนาชนบท (Rural Development) 
611008  –  เพศสภาพศึกษา หรือ เพศสถานะศึกษา (Gender Studies) 
611009  –  สตรีศึกษา (Women’s Studies) 
611010  –  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม (Social Research 

Methodology) 
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  6111  –  ภูมิศาสตร (Geography) 
611101  –  ภูมิศาสตรเกษตร (Agricultural Geography) 
611102  –  ภูมิศาสตรเมือง (Urban Geography) 
611103  –  ภูมิศาสตรการเมือง (Political Geography) 
611104  –  ภูมิศาสตรกายภาพ (Physical Geography) 
611105  –  ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ (Economic Geography) 
611106  –  ภูมิศาสตรมนุษย (Human Geography) 
611107  –  สถิติทางภูมิศาสตร (Statistics for Geography) 
611108  –  เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร (Technical Geography / 

Technique in Geography) 
611109  –  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร (Quantitative 

Analysis Geography) 
611110  –  ภูมิอากาศวิทยา (Climatology) 
611111  –  สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) 

  6112  –  วิทยาการประกันภัย (Actuarial Science) 
611201  –  คณิตศาสตรประกันภัย (Mathematics of Insurance) 
611202  –  การจัดการการเสี่ยงภัยและการประกันภัย (Risk 

Management and Insurance) 
611203  –  เศรษฐศาสตรประกันภัย (Economics of Insurance) 

  6113  –  สถิติศาสตร (Statistics) 
611301  –  สถิติ (Statistics) 
611302  –  สถิติประยุกต (Applied Statistics) 
611303  –  ชีวสถิติ (Biostatistics) 
611304  –  คณิตศาสตรสถิติ (Mathematical Statistics) 
611305  –  การวิเคราะหสถิติ (Statistics Analysis) 
611306  –  วิทยาการขอมูล (Data Science) 
611307  –  วิทยาการประกันภัย (Actuarial Science) 

3. รหัส 63 : กลุมบรรณารักษศาสตร (Library Sciences) 
6301  – บรรณารักษศาสตร (Library Science) หรือ สารสนเทศศึกษา 

(Information Studies)หรือ สารสนเทศศาสตร (Information 
Science) 
630101  –  การจดัการทรัพยากรหองสมุดและบริการ (Library 

Collection and Service Management) 
630102  –  พฤติกรรมสารสนเทศของมนุษย (Human Information 

Behavior) 
630103  –  การจัดการขอมูล สารสนเทศ และความรู (Data, 

Information and Knowledge Management) 
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630104  –  การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ (Records and 
Archives Management) 

630105  –  การจัดการองคกรสารสนเทศ (Management of 
Information Organizations) 

4. รหัส 65 : กลุมศึกษาศาสตร (Education) 
6501  – ศึกษาศาสตร หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร (Education) 

650101  –  การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา (Education 
Measurement and Evaluation) 

650102  –  การวิจัยทางการศึกษา (Education Research) 
650103  –  สถิติทางการศึกษา (Education Statistics) 
650104  –  การแนะแนว (Guidance) 
650105  –  การแนะแนวและใหคําปรึกษา (Guidance and 

Counseling) 
650106  –  จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) 
650107  –  หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) 
650108  –  หลักสูตรศึกษา (Curriculum Studies) 
650109  –  การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
650110  –  การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร (Research and 

Curriculum Development) 
650121  –  การสอนคณิตศาสตร (Teaching Mathematics) 
650122  –  การสอนวิทยาศาสตร (Teaching Science) 
650123  –  การสอนสังคม (Teaching Social Science) 
650124  –  การสอนภาษาตางประเทศ (Teaching Foreign Language) 
650125  –  การสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English) 
650126  –  การสอนภาษาฝรั่งเศส (Teaching French) 
650127  –  การสอนภาษาไทย (Teaching Thai) 
650141  –  สังคมศึกษา (Social Studies) 
650142  –  วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) 
650143  –  สิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental Education) 
650144  –  คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) 
650145  –  คอมพิวเตอรศึกษา (Computer Education) 
650146  –  เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) 
650147  –  ธุรกิจศึกษา (Business Education) 
650148  –  สุขศึกษา (Health Education) 
650149  –  พลศึกษา (Physical Education) 
650150  –  เศรษฐศาสตรการศึกษา (Economics of Education) 
650151  –  ศิลปศึกษา (Art Education) 
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650152  –  ดนตรีศึกษา (Music Education) 
650153  –  นาฏศิลปศึกษา (Dance Education) 
650161  –  การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) 
650162  –  การประถมศึกษา (Primary Education) 
650163  –  การมัธยมศึกษา (Secondary Education) 
650164  –  การอุดมศึกษา (Higher Education) 
650165  –  การบริหารการศึกษา (Education Administration) 
650166  –  การนิเทศการศึกษา (Education Supervision) 
650171  –  ครุศาสตรเกษตร (Agricultural Education) 
650172  –  ครุศาสตรไฟฟา (Electrical Education) 
650173  –  ครุศาสตรเครื่องกล (Mechanical Education) 
650174  –  ครุศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Education) 
650175  –  ครุศาสตรเทคโนโลยี (Technology Education) 
650176  –  อุตสาหกรรมศึกษา (Industrial Studies) 
650177  –  การฝกหัดครู (Teacher Training) 
650178  –  คุรุศึกษา (Teacher Education) 
650179  –  การอาชีวศึกษา (Vocational Education) 
650180  –  การอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา (Vocational and  

Technical Education) 
650181  – การศึกษาผูใหญ (Adult Education) 
650182  –  การศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษานอกโรงเรียน (Non-

Formal Education) 
650183  –  การศึกษาทางไกล (Distance Education) 
650184  –  การศึกษาพิเศษ (Special Education) 
650185  –  พัฒนศึกษา (Development Education) 
650186  –  สารัตถศึกษาหรือพ้ืนฐานการศึกษา (Education 

Foundation) 
650187  –  การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Education) 
650188  –  การศึกษาตอเนื่อง (Continuing Education) 

5. รหัส 68 : กลุมการบัญชีและบริหารธุรกิจ (Accounting and Business 
Administration) 

6801  – การบัญชี (Accounting) 
680101  –  บัญชีการเงิน (Financial Accounting) 
680102  –  บัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 
680103 –  บัญชีตนทุน (Cost Accounting) 
680104 –  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 

System) 
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680105 –  การสอบบัญชี (Auditing) 
680106 –  การภาษีอากร (Taxation) 

 6802  – บริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือ พาณิชยศาสตร 
(Commerce) 
680201 –  การจัดการ (Management) 
680202 –  การจดัการทรัพยากรมน ุษย (Human Resource 

Management) 
680203 –  การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 
680204 –  การจัดการขอมูลสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ (Management Information System) 
680205 –  การจัดการการดําเนินงาน (Operations Management) 
680206 –  การจัดการผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Management) 
680207 –  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (International Business 

Management) 
680208 –  การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส (Supply Chain 

and Logistics Management) 
680209 –  ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคกร (Leadership and 

Organizational Behaviors) 
680210 –  การวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ (Quantitative Business 

Analysis) 
680211 –  การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Management of 

Technology and Innovation) 
680212 –  การจัดการการทองเท่ียวและบริการ (Hospitality and 

Tourism Management) 
680213 –  การจัดการความรู (Knowledge Management) 
680214 –  การตลาด (Marketing) 
680215 –  การเงิน (Finance) 
680216 –  การบริหารการขนสงระหวางประเทศ หรือ การจัดการขนสง

ระหวางประเทศ (International Transportation 
Management) 

680217  –  การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Business 
Research and Quantitative Analysis) 

680218  – การเงินและตลาดหลักทรัพย (Finance and Security 
Market) 

680219  –  การจัดการการผลิต (Production Management) 
680220  –  การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
680221  –  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย (Property Business) 
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680222  –  ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) 
680223  –  บริหารธรุกิจและบริหารรัฐกิจ (Business and Public 

Administration) 

6. รหัส 71 - 80 : กลุมมนุษยศาสตร (Humanities) 
7101  –   ภาษาไทย (Thai Language) 

710101  –  การศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร (Linguistic Study 
of Thai) 
- ภาษาไทยปจจุบนั (Modern Thai) 

710102  –  ภาษาถ่ินไทย (Thai Dialects) 
710103  –  ภาษากับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Language and 

Society / Culture) 
710104  –  ภาษาไทยในฐานะภาตางประเทศ (Thai as a Foreign 

Language) 
710105  –  คติชนวิทยา (Thai Folklore) 
710106  –  การอานจารึก (Thai Epigraphy) 

- ภาษาไทยสมัยเกา (Old Thai) 
7102  –  ภาษาเขมร (Cambodian Language) 

710201  –  ภาษาเขมรในฐานะภาษาตางประเทศ (Cambodian 
Language) 

710202  –  การแปลและลาม (Cambodian : Translation and 
Interpretation) 

710203  –  คติชนวิทยา (Cambodian Folklore) 
710204  –  จารึกภาษาเขมร (Cambodian Inscription) 
710205  –  วรรณคดีเขมร (Cambodian Literature) 
710206  –  ภาษากับสังคม/วัฒนธรรมเขมร (Cambodian Language 

and Society / Culture) 
7103  –  ภาษาลาว (Lao Language) 

710301  –  ภาษาลาวในฐานะภาษาตางประเทศ (Lao Language) 
710302  –  การแปลและลาม (Lao : Translation and Interpretation) 
710303  –  คติชนวิทยา (Lao Folklore) 
710304  –  ภาษากับสังคม/วัฒนธรรมลาว (Lao Language and 

Society / Culture) 
7104  – ภาษาอังกฤษ (English Language) 

710401  –  ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (English 
Language) 

710402  –  การแปลและลาม (English : Translation and 
Interpretation) 
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710403  –  อังกฤษศึกษา (English Studies) 
7105  –   ภาษาฝรั่งเศส (French Language) 

710501  –  ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ (French 
Language) 

710502  –  การแปลและลาม (French: Translation and 
Interpretation) 

710503  –  ฝรั่งเศสศึกษา (French Studies) 
7106  –  ภาษาเยอรมัน (German Language) 

710601  –  ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ (German 
Language) 

710602  –  การแปลและลาม (German : Translation and 
Interpretation) 

710603  –  เยอรมันศึกษา (German Studies) 
710604  –  วรรณคดีเยอรมัน (German Literature) 

7107  –  ภาษาสเปน (Spanish Language) 
710701  –  ภาษาสเปนในฐานะภาษาตางประเทศ (Spanish Language) 
710702  –  การแปลและลาม (Spanish: Translation and 

Interpretation) 
710703  –  วรรณคดีสเปน (Spanish Literature) 
710704  –  สเปนและละตินอเมริกันศึกษา (Spanish and Latin 

Studies) 
7108  –  ภาษาอิตาเลียน (Italian Language) 

710801  –  ภาษาอิตาเลียนในฐานะภาษาตางประเทศ (Italian 
Language) 

710802  –  การแปลและลาม (Italian: Translation and 
Interpretation) 

710803  –  อิตาเลียนศึกษา (Italian Studies) 
710804 –  วรรณคดีอิตาเลียน (Italian Literature) 

7109  –  ภาษารัสเซีย (Russian Language) 
710901  –  ภาษารัสเซียในฐานะภาษาตางประเทศ (Russian Language) 
710902  –  การแปลและลาม (Russian: Translation and 

Interpretation) 
710903  –  รัสเซียศึกษา (Russian Studies) 
710904  –  วรรณคดีรัสเซีย (Russian Literature) 

7110  –  ภาษาโปรตุเกส (Portuguese Language) 
711001  –  ภาษาโปรตุเกสในฐานะภาษาตางประเทศ (Portuguese 

Language) 
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711002  –  การแปลและลาม (Portuguese : Translation and 
Interpretation) 

711003  –  โปรตุเกสศึกษา (Portuguese Studies) 
711004  –  วรรณคดีโปรตุเกส(Portuguese Literature) 

7111  –   ภาษาญ่ีปุน (Japanese Language) 
711101  –  ภาษาญี่ปุนในฐานะภาษาตางประเทศ (Japanese 

Language) 
711102  –  การแปลและลาม (Japanese: Translation and 

Interpretation) 
711103  –  ญี่ปุนศึกษา (Japanese Studies) 

- คติชนวิทยา (Japanese Folklore) 
711104  –  วรรณคดีญี่ปุน(Japanese Literature) 

7112  –  ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language) 
711201  –  ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language) 
711202  –  วรรณคดีบาลี-สันสกฤต (Pali and Sanskrit Literature) 
711203  –  พุทธศาสนศึกษา (Buddhist Studies) 

7113  –  ภาษาเวียดนาม (Vietnamese Language) 
711301  – เวียดนามในฐานะภาษาตางประเทศ (Vietnamese 

Language) 
711302  –  การแปลและลาม (Vietnamese: Translation and 

Interpretation) 
711303  –  เวียดนามศึกษา (Vietnamese Studies) 

7114  –  ภาษาเกาหลี (Korean Language) 
711401  – ภาษาเกาหลีในฐานะภาษาตางประเทศ (Korean Language) 
711402  –  การแปลและลาม (Korean: Translation and 

Interpretation) 
711403  –  เกาหลีศึกษา (Korean Studies) 

- คติชนวิทยา (Korean Folklore) 
- วรรณคดีเกาหลี (Korean Literature) 
- ภาษากับสังคม/วัฒนธรรมเกาหลี (Korean Language 

and Society / Culture) 
7115  –  ภาษาจีน (Chinese Language) 

711501  – ภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (Chinese Language) 
711502  –  การแปลและลาม (Chinese: Translation and 

Interpretation) 
711503  –  จีนศึกษา (Chinese Studies) 

- คติชนวิทยา (Chinese Folklore) 
711504  –  วรรณคดีจีน (Chinese Literature) 
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7116  –  ภาษาอาหรับ (Arabic Language) 
711601  – ภาษาอาหรับในฐานะภาษาตางประเทศ (Arabic Language) 
711602  –  การแปลและลาม (Arabic : Translation and 

Interpretation) 
711603  –  อาหรับศึกษา (Arabic Studies) 

- คติชนวิทยา (Arabic Folklore) 
- วรรณคดีอาหรับ (Arabic Literature) 

7117  –  ภาษามาเลย (Malay Language) 
711701  –  ภาษามาเลยในฐานะภาษาตางประเทศ (Malay Language) 
711702  –  การแปลและลาม (Malay : Translation and 

Interpretation) 
711703  –  มาเลยศึกษา (Malay Studies) 

- คติชนวิทยา (Malay Folklore) 
- วรรณคดีมาเลย (Malay Literature) 

7201  –  วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature) 
720101  – วรรณคดีตะวันตก (Western World Literature) 
720102  –  เพศสภาพศึกษา หรือ เพศสถานะศึกษา (Gender Studies) 
720103  –  วรรณคดีตะวันออก (Eastern World Literature) 
720104  –  สตรีศึกษา (Women’s Studies) 
720105  –  วรรณคดีวิจารณ (Literary Critique)หรือ วรรณคดีศึกษา 

(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  –  วรรณคดีอังกฤษ (Old and Contemporary French 

Literature) 
720302  –  วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature) 

7204  –  วรรณคดีไทย (Thai Literature) 
720401  –  วรรณคดีรวมสมัย (Contemporary Thai Literature) 

- วรรณคดีทองถ่ิน (Thai Local Literature) 
- วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Literature and 

Society / Culture) 
- วรรณคดีและภาษา (Literature and Language) 

720402  –  คติชนวิทยา (Thai Folklore) 
720403  –  วรรณคดีสมัยเกา (Old Thai Literature) 
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- วรรณคดีทองถ่ิน (Thai Local Literature) 
- วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Literature and 

Society / Culture) 
- วรรณคดีและภาษา (Literature and Language) 

7301  –  ไทยศึกษา (Thai - Studies) 
730101  –  ชาติพันธุศึกษา (Ethnic Studies) 
730102  –  อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) 
730103  –  ชุมชนศึกษา (Communities Studies) 
730104  –  วัฒนธรรมศึกษาศึกษา (Culture Studies) 
730105  –  ศิลปวัฒนธรรมไทย (Thai Culture Studies) 
730106  –  มานุษยวิทยา (Anthropology) 
730107  –  คติชนวิทยา (Thai Folklore) 
730108  –  สตรีศึกษา (Women’s Studies) 
730109  –  สยามคดีศึกษา (Siamese Studies) 

7302  –  ญ่ีปุนศึกษา (Japanese - Studies) 
730201  –  ชาติพันธุศึกษา (Ethnic Studies) 
730202  –  อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) 
730203  –  ชุมชนศึกษา (Communities Studies) 

7303  – จีนศึกษา (Chinese - Studies) 
730301  –  ชาติพันธุศึกษา (Ethnic Studies) 
730302  –  อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) 
730303  –  ชุมชนศึกษา (Communities Studies) 

7401  –  ภาษาศาสตร (Linguistics) 
740101  –  สัทศาสตรและสัทวิทยา (Phonetics and Phonology) 
740102  –  วากยสัมพันธและอรรถศาสตร (Syntax and Semantics) 
740103  –  วัจนปฏิบัติศาสตรและปริจเฉทวิเคราะห (Pragmatics and 

Discourse) 
740104  –  ภาษาศาสตรเชิงประวัติ (Historical Linguistics) 
740105  –  ภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistics) 
740106  –  ภาษาศาสตรจิตวิทยาและการรับภาษา (Psycholinguistics 

and Language Acquisition) 
740107  –  ภาษาศาสตรคลังขอมูล (Corpus Linguistics) 
740108  –  ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร (Computational Linguistics) 

- การบันทึกและอนุรักษภาษา (Language 
Documentation and Conservation) 

7501  –  ประวัติศาสตร (History) 
750101  –  ประวัติศาสตรไทย (Thai History) 
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750102  –  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia 
Histories) 

750103  –  ประวัติศาสตรจีน (Chinese History) 
750104  –  ประวัติศาสตรญี่ปุน (Japanese Histories) 
750105  –  ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง (Middle East Histories) 
750106  –  ประวัติศาสตรโลกมุสลิม (Islamic World History) 
750107  –  ประวัติศาสตรยุโรป (European History) 

7601  –  โบราณคดี (Archaeology) 
7701  –  ศิลปะการละคร (Dramatic Arts) 

770101  –  การเขียน การสรางบท การแปลบทและการดัดแปลงบท 
(Playwriting) 

770102  –  วรรณกรรมและการวิจารณละคร (Drama Literature and 
Criticism) 

770103  –  ละครประยุกต ละครเยาวชน ละครในการศึกษา 
(Contemporary Dramatic Arts) 

7801  –  ศาสนา และเทววิทยา (Religion and Theology) 
780101  – พุทธศาสตรศึกษา (Buddhist Studies) 
780102  –  อิสลามศึกษา (Islamic Studies) 
780103  –  เทววิทยา (Theology) 
780104  –  ศาสนาศึกษา (Religious Studies) 

7901  –  การแปลและการลาม (Translation and Interpretation) 
8001  –  ปรัชญา (Philosophy) 

800101  –  ปรัชญาตะวันตก (Western Philosophy) 
- จริยศาสตร (Ethics) 
- อภิปรัชญา (Metaphysics) 
- ญาณวิทยา (Epistemology) 
- สุนทรียศาสตร (Aesthetics) 

800102  –  ปรัชญาตะวันออก (Eastern Philosophy) 
- พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) 
- จริยศาสตร (Ethics) 
- อภิปรัชญา (Metaphysics) 
- ญาณวิทยา (Epistemology) 
- สุนทรียศาสตร (Aesthetics 

7. รหัส 91 : กลุมอ่ืน ๆ (Other Disciplines) 

(ภูมิภาคศึกษา – Regional Studies) 
9101 –   เอเชียศึกษา (Asian Studies) 
9102 –   อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 
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9103 –   ยุโรปศึกษา (European Studies) 
9104 –   อัฟริกาศึกษา (African Studies) 
9105 –   ลาตินอเมริกาศึกษา (Latin American Studies) 

(พ้ืนท่ีศึกษา – Area Studies) 
9121 –   จีนศึกษา (Chinese Studies) 
9122 –   เกาหลีศึกษา (Korean Studies) 
9123 –   ญ่ีปุนศึกษา (Japanese Studies) 
9124 –   เขมรศึกษา (Khmer Studies) 
9125 –   อเมริกาศึกษา (American Studies) 

(ชาติพันธุศึกษา – Ethnic Group Studies) 
9141 –   มุสลิมศึกษา (Muslim Studies) 
9142 –   อาหรับศึกษา (Arabian Studies) 

9451 –   การทองเท่ียวและการโรงแรม (Hotel and Tourism) 
945101 –  การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว (Hotel and Tourism 

Management) 
945102 –  การจัดการการทองเท่ียว (Tourism Management) 
945103 –  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการขนสง (Transportation 

and Tourism Destination Development) 
945104 –  การจดัการโรงแรม (Hotel Management) 

9156 –   คหกรรมศาสตร (Home Economics) 
915601 –  อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 
915602 –  การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผา (Garment Design and 

Dressmaking) 

9161 –   การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration) 
9162 –   การพัฒนาทรัพยากรมน ุษย (Human Resource Development) 

 
หมายเหตุ (1) เลขรหัส 4 หลัก กํากับสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการ 
  (2) เลขรหัส 6 หลัก กํากับอนุสาขาวิชา ซ่ึงจะระบุหรือไมก็ได 
  (3) บางอนุสาขาวิชาอาจมีแขนงวิชายอยลงไปอีก ซ่ึงไมมีการกําหนดเลขรหัสให 

ภาคผนวก 2 
ลักษณะการมสีวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 สรุปไดดังนี้ 

1. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตองเปนงานท่ีผูขอตองเปนเจาของ
และเปนผูดําเนินการเอง 
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2. ถาเปนงานท่ีผูขอมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ ตองมีลักษณะดังนี้ 
2.1 ผลงานทางวิชาการท่ีมิใชผลงานวิจัย ผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐

และตองเปนผูดําเนินการหลักในเรื่องนั้น 
2.2 สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

2.2.1 ผูขอมีสวนรวมในผลงานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
2.2.2 ผูขอเปนผูดําเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องสอดคลอง

กันซ่ึงแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง 
2.2.3 ในกรณีผลงานวิจัยท่ีเปนชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูขอจะตอง

เปนผูดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงาน
รวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

2.2.4 ในกรณีงานวิจัย ท่ี ดํา เนินการเปนชุดตอเนื่ อง กัน ผูขอจะตอง เปน
ผูดําเนินการหลักและมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
   ผูดําเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาท และความ
รับผิดชอบสําคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
และการสรุปผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 
รวมท้ังเปนผูดําเนินการหลักในการเผยแพรผลงานดังกลาว 
    ท้ังนี้ ผลงานวิจัยแตละเรื่องควรมีผูดําเนินการหลัก (Corresponding author) ได
เพียงคนเดียว เวนแตกรณีอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

3. การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทาง
วิชาการท่ีมีผูรวมงานหลายคนจะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคนมีสวนรวมใน
ผลงานเรื่องนั้นรอยละเทาใด รวมท้ัง ระบุบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้น ท้ังนี้ หาก
ไมสามารถติดตอผูรวมงานใหลงนามรับรองไดครบทุกคนใหดําเนินการดังนี้ 

3.1 กรณีท่ีไมสามารถติดตอผูรวมงานทุกคนใหลงนามรับรองได ใหระบุจํานวนผูรวมงาน
ทุกคนและใหถือวาผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการเทาเทียมกัน 

3.2 กรณีผูรวมงานบางคนไมสามารถลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
ไดใหมีการลงนามรับรองโดยหัวหนาภาควิชาหรือคณบดี และผูขอเปนอยางนอย พรอมท้ัง ชี้แจง
เหตุผลความจําเปนท่ีผูนั้นไมสามารถลงนามได หรือเหตุผลท่ีไมสามารถระบุการมีสวนรวมของผูนั้นให
ชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย ท้ัง นี้ ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนผูพิจารณาเหตุผลความจําเปน
ดังกลาว 
  การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละเรื่อง เม่ือไดลงนามรับรองแลวจะ
เปลี่ยนแปลงไมได 
  หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความเปน
จริงจะถือวาการกระทําของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตั้ง ให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป 

4. กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคม ซ่ึงมีการดําเนินงานเปนหมูคณะ หรือเปนงานท่ีมี
การบูรณาการหลายสาขาวิชา ผูขอกําหนดตําแหนงตองเปนผูดําเนินการหลักในสาขาวิชาท่ีเสนอขอ 
โดยมีบทบาทในข้ันตอนการทํางานอยางนอย ๓ ข้ันตอน คือ 
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   ก. การวิเคราะหสถานการณกอนเริ่มกิจกรรมรับใชสังคม 
   ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
   ค. การประเมินผลลัพธและสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง 
   ใหผูขอกําหนดตําแหนงระบุบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้นของ
ผูรวมงานทุกคนและบทบาทหนาท่ีหลักของผูขอกําหนดตําแหนง โดยใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรอง 

5. ผลงานทางวิชาการตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด โดยมีชื่อผูใด
ระบุเปนเจาของผลงานผูมีชื่อท่ีระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอย
ข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ 

6. กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเผยแพรอันเปนผลมาจาก
วิทยานิพนธของนักศึกษาท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนอาจารยท่ีปรึกษานั้น ผูนั้นตองเปนผู
ริเริ่ม กํากับดูแลและมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัย โดยผูขอตําแหนงทาง
วิชาการอาจใชผลงานทางวิชาการดังกลาวไดในสัดสวนไมเกินรอยละ ๕๐ 
 ตามบันทึกท่ี มอ 023/ว 301 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งท่ี 22(2/2554) เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2554 ไดมีมติแจง “การเสนอผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยท่ีมีสวนรวมนอยกวารอยละ 50 
ตองตรงกับสาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนง และเปนผลงานท่ีเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน โดยใหผูขอชี้แจง
วาผลงานแตละเรื่องมีความเก่ียวเนื่องสอดคลองกันอยางไร” ประกอบการพิจารณาดวย 

ภาคผนวก 3 รายช่ือวารสารทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร 

  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ไดกําหนดใหวารสารทางวิชาการท่ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด ไดแก วารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ดังตอไปนี้ 

1. ฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
1.1 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select 

ebscohost and the academic search premier) 
1.2 Agricola (http://Agricola.nal.usda.gov) 
1.3 BIOSIS (http://www.biosis.org) 
1.4 CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-

text) 
1.5 EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
1.6 ERIC (http://www.eric.ed.goo/) 
1.7 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and the 

H.W.Wilson) 
1.8 Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
1.9 Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
1.10 INSPEC (http://theiet.org/publishing/inspec) 
1.11 MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
1.12 PyscINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
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1.13 Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
1.14 ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
1.15 SciFinder (http://scifinder.cas.org/) 
1.16 Scopus (http://www.info.scopus.com) 
1.17 Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/ 

DisplayAbstractSearch.cfm) 
1.18 Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 
Index – TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 (http://www.kmutt.ac.th/jif/ 
public_html/list%2journal.php) 
 



106 

 

 
ประวัติผูเขียน 

ช่ือ – นามสกุล นางวาสนา สีลาภเก้ือ 

ช่ือตําแหนง  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา 

สังกัด   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

ประวัติการศึกษา 

ปที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 

2555 ปริญญาโท วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2546 ปริญญาตร ี บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ประวัติการทํางาน 

ระยะเวลา รายละเอียดตําแหนง และสังกัด 

พฤษภาคม 2546– มีนาคม 2547 เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 
บริษัท เพาเวอรสตาร คอมมิวนิเคท เซ็นเตอร จํากัด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

12 เมษายน 2547-14 กรกฎาคม 2548 พนักงานเงินรายได ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ปฏิบัติงานการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี 

15 กรกฎาคม 2548- ปจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา 
ปฏิบัติงานการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี 

เกียรติประวัติและผลงาน 
1. การไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2553 เครื่องราชฯ บ.ม.  ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา 
วันท่ี 5 ธันวาคม 2558 เครื่องราชฯ บ.ช. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา 

2. การไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน 
ป พ.ศ. 2553 ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
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ป พ.ศ. 2554 ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ประเภท กลุมท่ี 4 กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  

ป พ.ศ. 2559 ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ประเภท กลุมท่ี 6กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  

ประวัติการดํารงตําแหนงบริหาร 
 วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 –31 มกราคม 2560 เปนผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหาร
และธุรการ สํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี 

สถานท่ีติดตอ  
 งานการเจาหนาท่ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตปตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 94000 
 หมายเลขโทรศัพท: 073-312234 
 E-mail: vassana.pea@psu.ac.th 
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