


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ว่าด้วย  การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑

- ว่าด้วย  การแต่งตัง้พนักงานให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ   
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง หลักเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตัง้
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
(มีผล ๑ พ.ย. ๒๕๖๑)



ข้อบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ว่าด้วย  
การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๕ การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ การถอดถอนจาก
ต าแหน่งทางวชิาการ การป้องกันและลงโทษและการ
ทบทวนผลการพจิารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการ ให้สภามหาวทิยาลัยและมหาวทิยาลัย
ด าเนินการไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ ประกาศ 
ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์



หลักเกณฑ์การพจิารณาแต่งตัง้ในด ารงต าแหน่งวชิาการ

 คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

 ผลการสอน

 ผลงานทางวิชาการ

 จริยธรรมและจรรยาบรรณ



คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง

• ผ.ศ.
•ป ตรี 6 ปี

•ป โท    4 ปี

•ป.เอก, วุฒบิตัร ไม่น้อยกว่า 1 ปี และพ้นระยะทดลองการปฏบิัตงิาน

• ร.ศ. --------- ผ.ศ.       2  ปี

• ศ.       --------- ร.ศ.       2  ปี       



งานที่ใช้ขอต าแหน่งวชิาการ

ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ



ข้อ ๒๐  ผู้เสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อ ๒๑  ผู้เสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

ผู้ขอจะต้องมีชัว่โมงสอนประจ ำรำยวิชำใดวิชำหนึง่ที่ก ำหนดไว้ในหลกัสตูรของ
มหำวิทยำลยัและมีควำมช ำนำญในกำรสอน และเสนอเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรสอน 
ในกรณีที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ท ำกำรสอนหลำยวิชำซึง่แตล่ะวิชำนัน้มีผู้สอน
ร่วมกนัหลำยคน จะต้องเสนอเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรสอนที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหนง่เป็น
ผู้สอนในหวัข้อที่ใช้ประกอบกำรสอน ซึง่เทียบคำ่ได้ไม่น้อยกว่ำ ๓ หน่วยกิตหรือ ๔๕ ชัว่โมง 
มีกำรอ้ำงอิงแหลง่ที่มำและได้ใช้ประกอบกำรสอนมำแล้ว ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก ำหนด ในแนวทำงกำรประเมินผลกำรสอนตำมเอกสำรแนบท้ำย ๒

ข้อ ๒๒  ผู้เสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์

ผู้ขอจะต้องมีชัว่โมงสอนประจ ำรำยวิชำใดวิชำหนึง่ที่ก ำหนดไว้ในหลกัสตูรของ
มหำวิทยำลยั

หมวด ๓: ผลการสอน



 มีช่ัวโมงสอนประจ ารายวชิา
 ต้องเป็นวชิาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
 เอกสารประกอบการสอน (ผ.ศ.)

/เอกสารค าสอน (ร.ศ.)
ที่ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
3 หน่วยกติ หรือ 45 ช่ัวโมง

งานสอน  



รวมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต หรือ 45 ชัว่โมง 

- การสอนแบบบรรยาย

- การสอนแบบปฏิบตักิาร

- การสอนเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning)
- การสอนแบบปัญหาเป็นแกน (Problem-based Learning)
- การสอนแบบขา้งเตยีง
- การนิเทศนิสิต

- หรืออ่ืนๆ ตามท่ีคณะเห็นชอบ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 



แนวทางการประเมินผลการสอน

๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้
ชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายท่ีวางไว้โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน (ค านิยามรูปแบบการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ
ดังตารางแนบท้าย) ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ
กฎหมาย

๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
ติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ 
สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใช้ค าถามเพ่ือใหผู้้เรียนคิดและตอบค าถามให้
เข้าใจได้ชัดเจน



๓. มีความสามารถท่ีจะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์
ความรู้ไดด้้วยตนเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเช่ือถือ 
สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learner)
๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมี
เหตุผลในวิชาท่ีสอน
๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ตามความเหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสม
เป็นอย่างดี

แนวทางการประเมินผลการสอน



แนวทางการประเมินผลการสอน: วิธีการ

 ผูเ้สนอขอต าแหน่งทางวิชาการจัดท าบันทึกเสนอเรื่องผ่านต้นสังกัดของตนเอง 
(หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา เป็นต้น) พร้อมด้วยเอกสารประกอบการ
สอน/เอกสารค าสอน และเอกสารรับรองภาระงาน ให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามท่ีก าหนด

 ต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด

 มหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
 มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลการสอน ไปยังต้นสังกัดเพ่ือ

แจ้งผู้เสนอขอทราบ โดยสามารถเก็บผลการประเมินผลการสอนไว้ได้ ๒ ปี นับ
แต่วันที่ ก.พ.ว. อนุมัติ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาขอต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อไป



กลุ่มที่ 1 งานวิจัย
กลุ่มที่ 2  งานทางวิชาการในลกัษณะอืน่ๆ
1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
2. ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ    

การเรียนรู้
3. ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ
4. กรณีศึกษา (Case Study)
5. งานแปล
6. พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงาน  

วิชาการในลักษณะเดียวกัน
7. ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
9. สิทธิบัตร     10.ซอฟต์แวร์ 

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

1. ต ารา
2. หนังสือ
3. บทความทางวิชาการ

หมวด ๔: ผลงานทางวิชาการ



ผลงานทางวิชาการ  ทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดย ก.พ.ว. ที่
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิี่มาจากหลากหลายสถาบนั

การน างานวจิัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อส าเร็จการศึกษามาเสนอเป็นผลงานทาง
วิชาการจะกระท าไม่ได้ เว้นแต่ผู้เสนอขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท า การศึกษา
หรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเร่ืองเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทาง
วชิาการอย่างเหน็ได้ชัด  ในกรณีเช่นนีใ้ห้พิจารณาเฉพาะการศึกษาหรือวิจัยที่
เพิ่มขึน้จากเดมิเท่านัน้

ในกรณีที่มีผู้มีส่วนร่วมหลายคน ให้ผู้มีส่วนร่วมส่งหลักฐานรับรอง
การมีส่วนร่วมในผลงานว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในปริมาณเท่าใด พร้อมระบุ
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยเทียบเคียงกับบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมทุกคนในผลงานนัน้มาประกอบการพจิารณาด้วย

หมวด ๔: ผลงานทางวิชาการ



การขอต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

วิจัย ผลงานในลักษณะอื่น ผลงานรับใช้
สังคม

ต ารา / หนังสือ บทความ
วิชาการ

หมายเหตุ
คุณภาพ

ทางเลือกที่ 1 2 - - - -

“ดี”
ทางเลือกที่ 2 1 1 - - -

ทางเลือกที่ 3 1 - 1 - -

ทางเลือกที่ 4 1 - - 1 -

ทางเลือกที่ 5
(เฉพาะ

สังคมศาสตร์
และ

มนุษยศาสตร์)

----

แทน

เกณฑ์เดมิ ประเภทใดประเภทหน่ึง 1 ชิน้ คุณภาพ “ดี”

ผลงานในลักษณะอื่นๆ/                             
ผลงานรับใช้สังคม/
ต ารา / หนังสือ

1 = ดี

ผลงานในลักษณะอื่นๆ/                             
ผลงานรับใช้สังคม/
บทความวิชาการ

1   = ดีมาก



การขอต าแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

วิจัย ผลงานในลักษณะอื่น ผลงานรับใช้สังคม ต ารา / 
หนังสือ

หมายเหตุ
คุณภาพ

ทางเลือกที่ 1 2 - - 1

“ดี”ทางเลือกที่ 2 1 1 - 1

ทางเลือกที่ 3 1 - 1 1

วธีิที่ 1

วธีิที่ 2

วิจัย ผลงานในลักษณะอื่น ผลงานรับใช้สังคม ต ารา / หนังสือ หมายเหตุ: คุณภาพ

ทางเลือกที่ 1 3 - - - 2 “ดีมาก” 1“ดี”

ทางเลือกที่ 2 2 1 - - วิจัย 2 “ดีมาก”
ผลงานในลักษณะอ่ืน “ด”ี 1 

ทางเลือกที่ 3 2 - 1 - วิจัย “ดีมาก” 2
ผลงานรับใช้สังคม“ดี” 1

ทางเลือกที่ 4
(เฉพาะสังคมและ

มนุษย)
---------------

อย่างน้อย 3
2 = ดีมาก
1= ดี

เกณฑ์เดมิ ประเภทใดประเภทหน่ึง 1 ชิน้ 1 คุณภาพ “ดี”



การขอต าแหน่ง “ศาสตราจารย์”วธีิที่ 1

วิจัย ผลงานในลักษณะอื่น ผลงานรับใช้สังคม ต ารา / 
หนังสือ

หมายเหตุ คุณภาพ

ทำงเลือกท่ี 1 5 - - 1 “ดีมาก”
วิจัยอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ทำงเลือกท่ี 2 1 มีอย่างน้อย 1 ประเภท 
รวมวิจัยไม่น้อยกว่า 5 

1 “ดีมาก”
วิจยัและผลงำนในลกัษณะอื่น 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ทำงเลือกท่ี 3
(เฉพำะสงัคม
และมนษุย)

2 - - 2 “ดีมาก”
วจิยัต้องเผยแพร่ในฐำนข้อมลูระดบั
นานาชาติ หรือ TCI กลุ่ม 1

ทำงเลือกท่ี 4
(เฉพำะสงัคม
และมนษุย)

1 มีอย่างน้อย 1 ประเภท =1 2 “ดีมาก”
วจิยัต้องเผยแพร่ในฐำนข้อมลูระดบั
นานาชาติ หรือ TCI กลุ่ม 1

เกณฑ์เดิม วิธีท่ี 1 ประเภทใดประเภทหนึ่ง 1 ชิน้ 1 คณุภำพ “ดีมำก”



วธีิที่ 2
วิจัย ผลงานในลักษณะ

อื่น
ผลงานรับใช้

สังคม
ต ารา / 
หนังสือ

หมายเหตุ คุณภาพ

ทางเลือกที่ 1 5 - - - “ดีเด่น”
วิจัยอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ทางเลือกที่ 2 1 มีอย่างน้อย 1 ประเภท 
รวมวิจัยไม่น้อยกว่า 5 

- “ดีเด่น”
วิจัยอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ทางเลือกที่ 3
(เฉพาะ

สังคมศาสตร์
และ

มนุษยศาสตร์)

3 - - - “ดีเด่น”
วิจัยอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

/ TCI กลุ่ม 1

ทางเลือกที่ 4
(สังคมและ
มนุษย)

วิจัย หรือ ต ารา / หนังสือ 1,
ผลงานในลักษณะอ่ืน / ผลงานรับใช้สังคม 1, 

รวมกันไม่น้อยกว่า 3 

“ดีเด่น”
วิจัยอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

/ TCI กลุ่ม 1
ทำงเลือกท่ี 5

สงัคมและมนษุย)
- - - 3 “ดีเด่น”

เกณฑ์เดมิ วิธีที่ 2 ประเภทใดประเภทหนึ่ง 1 ชิน้ คุณภาพ “ดเีด่น”

การขอต าแหน่ง “ศาสตราจารย์”



งานวิจยั

ค านิยาม

ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยทีเ่ป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน)หรือการน าวิชาการนั้นมาใชป้ระโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือ
การพัฒนาอุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์

รูปแบบ อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้

๑. รายงานการวิจัยท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (research process) อาทิ 
การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรม ปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง 
และอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าได้น าความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

๒. บทความวิจัยท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ และสั้น ส าหรับการ
น าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ

๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซ่ึงน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน



งานวิจยั

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้

๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลท่ี ก.พ.อ.ก าหนด ท้ังนี้วารสารทาง
วิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย

๓. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อท่ีประชุมทางวิชาการท่ีเป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีอยู่ในวง
วิชาการนั้นหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าท่ีคัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา 
และแก้ไขถ้อยค า หรือรูปแบบการน าเสนอท่ีถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุม
ทางวิชาการ (proceedings) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือ
หลังการประชุมก็ได้ ท้ังนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีอยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน



งานวิจยั

การเผยแพร่

๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ

วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้าง

เพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น

๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ

ในสาขา วิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไข 

ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ ให้มีการ

ประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกคร้ังหนึ่งจะกระท าไม่ได้



งานวิจยั

คุณภาพ
ระดับดี 
เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขัน้ ตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้

ระดับดีมาก 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซ้ึงกว่างานเดมิ ทีเ่คยมีผู้ศึกษาแล้ว
๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างแพร่หลาย

ระดับดีเด่น 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่าย่ิงและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวชิาการ หรือเกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือ
รูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน
๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ทีเ่กี่ยวข้องในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ



ฐานข้อมูลที่สกอ รับรอง







Proceedings



ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ



ผลงานวิชาการเพื่ออตุสาหกรรม
นิยาม
ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็น
ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนอง ต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม
รูปแบบ
จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนา
เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นตอ่ไปนี้

• ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ

• หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้

• ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method)

• ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีใช้ และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องมาใช้

• ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย

• ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของ
อุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการอุตสาหกรรมนั้น

• ค าอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลับมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น การเขียนต ารา 
หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา



ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวล
บทความ (proceedings) และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบันซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ 
ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
๒. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลาย
สถาบัน
๓. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้
สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบทีม่ีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 
แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใชป้ระโยชน์แล้ว
๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกท่ีแสดงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการท่ี
เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม



ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
คุณภาพ
ระดับดี 
มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปญั หาหรือความต้องการโดยการมีส่วนร่วมขออุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปญัหาทีเ่กิดขึน้ หรือท าความเข้าใจ สถานการณ์ จนมี
แนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึน้อย่างเปน็ที่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ัน

ระดับดีมาก 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับด ีและต้องสามารถน าไปใช้เปน็ตัวอย่างในการแก้ปัญหาหรือท าความเขา้ใจสถานการณ์ จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึ้นอย่างเปน็ที่ประจกัษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชงินโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับดีเด่น 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดมีาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิหรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรมให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใชแ้นวทางในการประเมิน
ดังต่อไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงใน
อุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตัง ้ผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้
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ค านิยาม

ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและพัฒนามี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยค าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานส าคัญ ได้แก่

(๑) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

(๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่
เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจ
เป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้น
ใหม่ หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่หรือ
เทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและ 

(๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง 
แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน
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รูปแบบ
๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ

๒. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดในการพัฒนา 

และผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท าเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเผยแพร่

๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและมีหลักฐาน

การเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีการประเมินคุณภาพ

๓. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมลูที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้วารสารทาง

วิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทีม่ีการบรรณาธิการ

โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน

๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม

การเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน
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คุณภาพ

ระดับดี
๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีปรับจากแนวคิดเดิมหรือเป็น
แนวคิดใหม่
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้หรือคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง

ระดับดีมาก
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอื่นได้
๓. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนทีม่ี impact factors

ระดับดีเด่น
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ
๒. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรืองานประดิษฐ์คิดค้น 
ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 
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ค านิยาม
เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ-
ปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทาง วิชาการด้านอื่น อันน าไปสู่
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด หรือเชิงประจักษ์เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะหรือการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้ ภาครัฐน าไปใช้ก าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน 
ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่า
ระดับชาติ ท้องถิ่นหรือนานาชาติ
รูปแบบ
จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหา
ทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอ่ืนที่ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผล
หลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทั้งนี้โดยมีนโยบาย 
ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด เป็นผลผลิต (output) รวมทั้ง มีการคาดการ
ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติด้วย
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การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อมค าอธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ ทั้งได้มีการน าไปสู่การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง
๒. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้องลักษณะ
คุณภาพ
ระดับดี 
เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ท่ีมีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนนุ ซ่ึงแสดงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ
ระดับดีมาก 
เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีแต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา หรือพัฒนาที่กว้างขวางกว่า
ข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมายร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดย
ผู้เกี่ยวข้อง
ระดับดีเด่น 
เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิง อภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคม หรือได้รับการ
น าไปใช้โดยผู้รับผดิชอบในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน์



กรณีศึกษา (Case Study)

ค านิยาม
งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ 
การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการสอน (Teaching Case 
Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอื่น ๆ 
น ามาประกอบการตัดสินใจและก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือท าข้อเสนอในการพัฒนา
องค์กร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้
ดุลพินิจตัดสินในคดีนัน้ๆ จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนให้เป็นไปตามที่
ก.พ.อ. ก าหนด
รูปแบบ
เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน (Teaching Notes) และใช้
ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา และบทส่งท้าย
การเผยแพร่ 
เผยแพรใ่นลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง เป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมี
คณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
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คุณภาพ
ระดับดี
๑. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา บทส่งท้าย รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ
๒. เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องเป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ท่ีทันต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
๑. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมี
ผู้ศึกษามาก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซ้ึง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทีท่ าใหเ้กิดความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน
๒. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ



งานแปล

ค านิยาม
งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขา
นั้นๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัดเป็น
การแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษา ต่างประเทศ 
หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง



งานแปล

การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะกรรมการ
ของส่วนงาน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ

การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตร ซ่ึงจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความ
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของส่วนงาน และต้องเผยแพร่
สู่สาธารณชนมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสี่เดือน

กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงานแปลซึ่งอยู่ในวิสัย
ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องน างานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด การน างาน
แปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ 
สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงานแปลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง



งานแปล

คุณภาพ
ระดับดี 
เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทัง้ มีบทน าของผู้แปล ที่ให้ข้อมูลครบถ้วน
เกี่ยวกับเอกสารที่แปล

ระดับดีมาก 
ใชเ้กณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย

ระดับดีเด่น 
ใชเ้กณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ ความเข้าใจของผู้แปลใน
เร่ืองนั้นๆ และเร่ืองอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้แปล ใส่ไว้ในบทน า หรือใน
เชิงอรรถ แล้วแต่กรณี



งานแปล

คุณภาพ ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ระดับดี 
เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นก าเนดิ และบ่งชี้
ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานใน
ลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยมีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาค
และมหภาค
ระดับดีมาก 
เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นก าเนดิและ
บ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบท
ของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี มีการให้อรรถาธิบายเชิง
วิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาคและมหภาค
ระดับดีเด่น 
ใหข้้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติมดงันี้
๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบท่ีมีความส าคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ
๒. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้
๓. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ



พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory)
และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน

ค านิยาม
งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอื่นๆ อันเป็นผล
ของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้ง แสดงสถานะล่าสุดทางวิชาการ (state-
of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมค า หรือหัวข้อหรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดย
เป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีค าน าที่ชี้แจงหลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่น ามาใช้ รวมทั้ง 
อธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวมหรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทัง้ ดัชนีค้นค า 
ในกรณีที่จ าเป็น

การเผยแพร่ 
เผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน



พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory)
และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน

คุณภาพ

ระดับดี 

เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พื้นฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเน้ือหา ที่กว้างขวางตามที่
ยอมรับกันในวงวิชาการ

ระดับดีมาก 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของศัพท์ 
หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ

ระดับดีเด่น 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้ เกิดความคิดเชิงวิพากษ์
และ/หรือ เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป



ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ค านิยาม
ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองมือ เคร่ืองทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์

พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน 

ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งพัฒนาขึ้นจากการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้น ๆ

รูปแบบ
ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดในการวิจัยค้นคว้า

และพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ทั้งที่เป็น

คุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใช้จริงใน

สภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการน าไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม



ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

การเผยแพร่ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าไดผ้่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คุณภาพ
ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงต้องใช้ความรู้เชิงวชิาการ มีผลการทดสอบตามหลัก
วิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพ ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม
ในระดับปานกลาง
ระดับดีมาก เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมากขึ้น มีผลการ
ทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
หรือทางสังคมในระดับสูง
ระดับดีเด่น เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงต้องใช้ความรู้เชิงวชิาการที่ลึกซ้ึง มีผลการ
ทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติโดดเดน่ และมีศักยภาพสูงในการน าไปใช้ประโยชน์ 
หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมใน
ระดับสูง



ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ

ค านิยาม

ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา 

จริยธรรม หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ

สร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน มีการน าเสนอพร้อมค าอธิบายอันกอปรด้วยหลัก

วิชาที่เอื้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น 

ผลงานสร้างสรรค์ ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้าน

สถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้าน

อื่น ๆ



ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ

รูปแบบ

งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิงทฤษฎี รวมทั้ง
กระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความและ
การประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน ประกอบด้วย

• ประเภทผลงานด้านศิลปกรรม ชื่อผลงาน ชื่อสกุลผู้สร้างสรรค์ วันเดือนปีที่เผยแพร่คร้ังแรก

• บทน า ระบุแรงบันดาลใจ หรือเหตุผลของการสร้างสรรค์ผลงาน

• จุดมุ่งหมาย ระบุคล้ายการเขียนวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย โดยเขียนเป็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
น าเสนอผ่านผลงานโดยจะระบุเป็นข้อๆ ซึ่งมีทั้งลักษณะของการอธิบายถึงเทคนิคที่จะน ามาทดลอง
สร้างสรรค์ หรือเป็นเนื้อหา หรือสาระส าคัญที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอต่อผู้ชมงานสร้างสรรค์

• ขอบเขต (ถ้าม)ี ข้อมูลระบุเนื้อหาที่เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ เป็นรายละเอียดที่ก าหนด
ขอบเขตการเลือกใช้เทคนิค วิธีการ หรือสิ่งที่ ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอแบบเจาะจง อาจเป็น
เงื่อนไขเกี่ยวกับเวลา สถานที่ แหล่งที่มาของข้อมูล หรือเจ้าของทฤษฏีที่เลือกใช้ หรือประเภทของ
ข้อมูลที่น ามาใช้ ที่เมื่อผู้ชมหรือผู้อ่านผลงานสร้างสรรค์จะเข้าใจขอบเขตของสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการน าเสนอ



ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ

รูปแบบ (ต่อ)

• กระบวนการการสร้างสรรค์ ข้อมูลระบุวิธีการ กิจกรรม และรายละเอียดการสร้างสรรค์ที่จะต้องท า 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและผลงานสร้างสรรค์ อันแสดงถึง แนวความคิดในการสร้างสรรค์  ขั้นตอนใน
การออกแบบสร้างสรรค์ ผลงานการสร้างสรรค์ / ภาพผลงาน

• อภิปรายผลการสร้างสรรค์ คือการอภิปรายผลการสร้างสรรค์ ลักษณะผลงานที่สร้างสรรค์ ถึงความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือแนวคิดในการสร้างสรรค์ ในกรณีของผลงานที่ได้มีการน าเสนอใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้ว ให้อภิปรายจากค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ชม 
ข้อคิดเห็นของตัวผู้สร้างงาน อภิปรายร่วมกับวัตถุประสงค์ แนวคิดหรือทฤษฏีที่ใช้ในการสร้างสรรค์

• ประโยชน์หรือคุณค่าของผลงานสร้างสรรค์  ระบุประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้รับจากการสร้างสรรค์
ผลงาน เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/  พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน อาจระบุ
หน่วยงานที่น าผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

• บรรณานุกรม



ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ

รูปแบบ (ต่อ)

• การน าเสนอ / การเผยแพร่ ระบุรูปแบบ ข้อมูลการเผยแพร่ ชื่องานนิทรรศการ/ชื่องาน หน่วยงานที่
จัด สถานที่จัดแสดง จ านวนผู้ชม ระยะเวลาการแสดงผลงาน (ระบุวัน เดือน ปีที่เร่ิมต้นและสิ้นสุด) 
ระดับการเผยแพร่

• รายละเอียดการน าผลงานไปจดทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแสดง
ทรัพย์สินทางปัญญา

• แหล่งทุน (ถ้ามี) ระบุหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานและงบประมาณที่ได้รับ

• ภาคผนวก (ถ้าม)ี ระบุข้อมูลสนับสนุน เช่น การแจกแบบสอบถาม  การสัมภาษณ์หรือค าแนะน าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ



ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ

การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะกรรมการของส่วนงาน ดังนี้

๑. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ 
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกเสียง

ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
ส่วนงาน และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๔ เดือน



ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ

คุณภาพ
ระดับดี 
เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้ประพันธ์สามารถ อธิบายหลักการและกระบวนการ
สร้างสรรค์ที่สื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี

ระดับดีมาก 
ใชเ้กณฑ์เดียวกับระดับดี และเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อวรรณกรรมศึกษา วิชาการ
ด้านการเขียนสร้างสรรค์ (creative writing) และการศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ

ระดับดีเด่น 
ใชเ้กณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานที่สร้างมิติใหม่ในด้านการสร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ 
วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์ (creative writing) และการศึกษาศิลปะ26



สิทธิบัตร (patent)
ค านิยาม
สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
รูปแบบ
อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิด
การพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา
หนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้ด้วย
การเผยแพร่
มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทัง้ 
นี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
คุณภาพ
ระดับดี เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือพัฒนาต่อยอด
ระดับดีมาก เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ระดับชาติ
ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
นานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง



ซอฟต์แวร์ (software)
ค านิยาม
หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ  ์ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จาก
การวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายได้
อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ใน
เชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (numerical 
method) หรือการด าเนินงานลักษณะ engineering design ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบ
โดยตรง
๒. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ (source code) 
เพื่อพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี นัยส าคัญ
๓. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับ งานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนา
แล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือส ารวจความต้องการ รวมถึงแสดง
ผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งมิได้น าเข้ามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว 

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา



ซอฟต์แวร์ (software)
รูปแบบ
อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งทีเ่ป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือท่ีอธิบายการใช้งาน หลักการของวิธีการท างานและ
หน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชา 
ได้อย่างไร ในแง่ใด
๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย

การเผยแพร่
มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีต้้อง
เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสี่เดือน

คุณภาพ
ระดับดี เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขัน้ ตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซ้ึงกว่า
งานเดิม ที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว
๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ได้
อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งาน อย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ



งานวิชาการรับใช้สังคม
ค านิยาม
ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่  น าไปสู่การจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้ เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปญั หาหรือพัฒนาสังคม 
และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปญั หาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
รูปแบบ
จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานน้ัน เพื่อชี้ให้เห็นว่า เป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดขีึน้และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา และสามารถน าไปอ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจกัษ์ในประเดน็
ต่อไปนี้

• การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
• การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
• การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใชใ้นการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน
• การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
• การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
• การสรุปแนวทางการธ ารงรักษาหรือการน าไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา

ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น 
รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการก าไรหรือความ
เอื้ออ านวยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาสังคม ที่ได้รับผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้



งานวิชาการรับใช้สังคม
การเผยแพร่
ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เย่ียมชมพื้นที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู่
สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึก
เป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทีส่ามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้
คุณภาพ
ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของ
สังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการวิเคราะหห์รือสังเคราะห์ความรู้ท่ีสามารถแก้  
ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ มีการถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนนั้น
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน ามาใช้เป็นตวัอย่างในการแก้ไขปัญหาหรือท าความเข้าใจ
สถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ 
หรือองค์กรภาคเอกชนอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาต ิเช่น UNESCO WHO 
UNICEF เป็นต้น



งานวิชาการรับใช้สังคม

แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรบัใช้สังคม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมิน
ดังต่อไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือ สารสนเทศ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว อาจประเมินจาก
การตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท า
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตัง ้ผู้แทนให้ไป
ตรวจสอบแทนก็ได้

ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย



ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ



ต ารา
ค านิยาม
งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากการน าข้อ
ค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อย
อื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็น
มาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่ อันเป็นความรู้ส าคัญที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ
วงการวิชาการนั้น ๆ 

เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเม่ือพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอย่ืนเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ

ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการด้วย

ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับที่มี
ความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชาน้ัน แต่สามารถอ่านและท าความ
เข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น

หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะ
น ามาเสนอเป็นต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา



ต ารา

รูปแบบ
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การ
สรุป การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ี
ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล 
แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจใน
สาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

ทั้งนี้ ต าราทีส่่งต้องมีจ านวนหน้า ที่เป็นผู้เสนอขอต าแหน่งเรียบเรียงหรือแต่งเอง 
ของกระดาษขนาด A4 เทียบได้ไม่น้อยกว่า

๓๐   หน้า ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๕๐   หน้า ส าหรับรองศาสตราจารย์
๘๐   หน้า ส าหรับศาสตราจารย์



ต ารา

การเผยแพร่ 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะกรรมการของ
ส่วนงาน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, e-learning, online 
learning
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับการเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
กว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่
อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน

กรณทีี่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด
การน าต ารานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในต าราเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการคร้ังใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพต าราที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีก
คร้ังหนึ่ง



ต ารา
คุณภาพ
ระดับดี 
เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ
การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวง
วิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนทีเ่ป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ร้างองคค์วามรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ หรือนานาชาติ



หนงัสือ

ค านิยาม
งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง มี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก ที่เป็น
แกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไมจ่ าเป็นต้อง
สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่
จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง เนื้อหาสาระของหนังสือต้อง
มีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หากผลงาน
ทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามาเสนอ
เป็นหนังสือไม่ได้



หนงัสือรูปแบบ
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเร่ือง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง บรรณานุกรม 
และดัชนีค้นค า ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา
ประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
๑. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทัง้ เล่ม (authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียง ขึ้นทั้งเล่ม
อย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา ความคิด 
และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book chapter) โดยจะต้อง
มีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดย
เบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ หนังสือที่ส่งต้องมีจ านวนหน้า ที่เป็นผู้เสนอขอต าแหน่งเรียบเรียงหรือแต่งเอง 
ของกระดาษขนาด A4 เทียบได้ไม่น้อยกว่า

๓๐   หน้า ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๕๐   หน้า ส าหรับรองศาสตราจารย์
๘๐   หน้า ส าหรับศาสตราจารย์



หนงัสือ

การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดย
คณะกรรมการของส่วนงาน ดังน้ี
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

การเผยแพร่ดังกล่าวน้ันจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกนั

กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนดการน าหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่เติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อน ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือที่
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหน่ึง



หนงัสือ

คุณภาพ
ระดับดี 
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์
ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ



บทความทางวิชาการ

ค านิยาม
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการ
วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

รูปแบบ
ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์



บทความทางวิชาการ

การเผยแพร่ 
เผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทังนี้ 
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตาม
ลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง
เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้น
อีกครัง้ หนึ่ง จะกระท าไม่ได้



บทความทางวิชาการ

คุณภาพ
ระดับดี 
เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการ
น าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. สามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของ
ผู้อ่ืน ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึง่ฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก 
ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้
เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

(๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐาน
ของการค้นคว้า

(๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน

(๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงาน
ตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ

(๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

(๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการวิจัยในคนหรือสัตว ์ผู้เสนอขอต าแหน่งจะต้องย่ืนหลักฐาน
แสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศเร่ือง แนวทางการ
ปฏิบัติการด าเนินการขอรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณา
โครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๖๐



บทเฉพาะกาล

ข้อ ๔๔ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัย
ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างด าเนินการ ให้พิจารณาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเดิม หรือท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขนี้ในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ยื่นค าขอ

ข้อ ๔๕ การพิจารณาผลงานทางวชาการท่ีมีการใช้ข้อมูลจากการวิจัยในคนหรือสัตว์ 
ที่มีขึ้นก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ผลงานทางวิชาการนั้นจะแสดงหลักฐาน
การอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยหรือไม่ก็ได้

ข้อ ๔๖ ให้มีการผ่อนผันเฉพาะประเด็นของผลงานทางวิชาการทุกประเภทจากเดิมท่ี
ต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม
ออกไปอีก ๓ ปี เป็นให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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๓.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ด าเนินการเอง

๓.๒ ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้
๓.๒.๑ ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และ

ต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในเร่ืองนั้น
๓.๒.๒ ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
(๒) ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดง

ปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เร่ือง
(๓) ในกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้ขอจะต้องเป็น

ผู้ด าเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เร่ือง และมีปริมาณผลงานรวม
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

(๔) ในกรณีวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมี
ปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
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ผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มี
บทบาท และความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการวิจัย (Research 
Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและ
ให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) รวมทั้ง
เป็นผู้ด าเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding 
author) ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณีอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด
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๓.๓ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการท่ีมี
ผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละ
เท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้น ท้ังนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้
ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ด าเนินการดังนี้

(๑) กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงานทุกคนและ
ให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน

(๒) กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ให้มีการ
ลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมท้ังขี้แจงเหตุผลความจ าเป็นท่ีผู้
นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลท่ีไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจนเพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถือ

ว่าการกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยให้มหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยต่อไป
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๓.๔ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานท่ีมีการบูรณา
การหลายสาขาวิชา ผู้ขอต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาวิชาท่ีเสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอน
การท างานอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ

ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง
ให้ผู้ขอต าแหน่งระบุบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงานทุกคนและ

บทบาทหน้าท่ีหลักของผู้ขอต าแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง
๓.๕ ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีชื่อผู้ใด 

ระบุเป็นเจ้าของผลงานผู้มีชื่อท่ีระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ

๓.๖ กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาท่ีผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษานั้น ผู้นั้นต้องเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแลและมีบทบาท
ส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐
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 วิธีปกติ
• ผู้ขอมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ปกติ
• ผศ/รศ/ศ วิธีที่ ๑ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ๓-๕ คน
• รศ/ศ วิธีที่ ๒ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ๕ คน

 วิธีพิเศษ 
• ผู้ขอมีคุณสมบัติต่างไป เช่น ระยะเวลาไม่ครบ เสนอขอข้ามขั้น หรือ

เปลี่ยนสาขา
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