
สุทิศา  จัน่มุกดา

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



ค าจ  ากดัความของผลงานทางวิชาการ 

ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคล

ใหด้  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์         

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์
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เอกสารประกอบการสอน

ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใชป้ระกอบการสอนวิชาใด

วิชาหน่ึงตามหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษา          

ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอยา่ง

เป็นระบบ จดัเป็นเครื่องมือส าคญัของผูส้อนใน

การใชป้ระกอบการสอน
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เอกสารประกอบการสอน (ตอ่)

รูปแบบ เป็นเอกสารหรอืสื่ออื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในวิชาท่ีตนสอน 

ประกอบดว้ย แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย                 

(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมี        

ส่ิงตา่งๆ ดงัตอ่ไปน้ี เพ่ิมข้ึนอีกก็ได้ เช่น รายช่ือ

บทความหรอืหนงัสืออ่านประกอบ บทเรยีบเรยีง       

คดัยอ่เอกสารที่เก่ียวเน่ือง แผนภูมิ (chart)          

แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide)

เป็นตน้
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เอกสารประกอบการสอน (ตอ่)

เผยแพร่ • อาจเป็นเอกสารที่จดัท าเป็นรูปเล่มหรือถ่าย

ส าเนาเยบ็เลม่ หรอืเป็นสื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอม 

• ไดใ้ชป้ระกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงใน

หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษามาแลว้
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เอกสารประกอบการสอน (ตอ่)

ลกัษณะคณุภาพ

อยูใ่นดลุยพินิจของสภาสถาบนัอุดมศึกษาที่จะก าหนดเป็นขอ้บงัคบั
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เอกสารค าสอน

ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใชส้อนวิชาใดวิชาหน่ึง  

ตามหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาที่สะทอ้นให้

เห็นเน้ือหาวิชาท่ีสอน และวิธีการสอนอยา่งเป็น

ระบบ โดยอาจพฒันาข้ึนจากเอกสารประกอบ 

การสอนจนมีความสมบูรณก์ว่าเอกสาร

ประกอบการสอน จดัเป็นเครื่องมือส าคญัของ

ผูเ้รยีนที่น าไปศึกษาดว้ยตนเองหรือเพิ่มเตมิข้ึน

จากการเรยีนในวิชานั้นๆ
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เอกสารค าสอน (ตอ่)

รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในวิชาท่ี

ตนสอน ประกอบดว้ย แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย 

(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตา่งๆ 

ดงัตอ่ไปน้ีเพ่ิมข้ึน เช่น รายช่ือบทความหรอืหนงัสือ

อ่านประกอบ บทเรยีบเรยีงคดัยอ่เอกสารที่

เก่ียวเน่ือง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape)

ภาพเลื่อน (slide) ตวัอยา่งหรอืกรณีศึกษาที่ใช้

ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบตั ิรวมทั้งการ

อา้งอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและขอ้มูล และ

บรรณานุกรมที่ทนัสมยั 8



เอกสารค าสอน (ตอ่)

เผยแพร่ ตอ้งไดร้บัการจดัท าเป็นรูปเลม่ดว้ยการพมิพ ์หรือ

ถ่ายส าเนาเยบ็เลม่ หรอืสื่ออื่นๆ ที่แสดงหลกัฐาน

ว่าไดเ้ผยแพรโ่ดยใชเ้ป็น “ค าสอน” ใหแ้ก่ผูเ้รียน

ในวิชานั้นๆ มาแลว้
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เอกสารค าสอน (ตอ่)

ลกัษณะคณุภาพ

อยูใ่นดลุยพินิจของสภาสถาบนัอุดมศึกษาที่จะก าหนดเป็นขอ้บงัคบั
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บทความทางวิชาการ

ค านิยาม
งานเขียนทางวิชาการ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

* มีการก าหนดประเด็นที่ตอ้งการอธิบายหรือ

วิเคราะหอ์ยา่งชดัเจน

* มีการส ารวจวรรณกรรมเพ่ือสนบัสนุน

* วิเคราะหต์ามหลกัวิชาการ จนสามารถ 

สรุปผลได้

* น าความรูจ้ากแหลง่ตา่งๆ มาประมวล 

รอ้ยเรยีงเพื่อวิเคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ

* ผูเ้ขียนแสดงทศันะทางวิชาการของตน

อยา่งชดัเจน
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บทความทางวิชาการ (ตอ่)

รูปแบบ ประกอบดว้ย

* การน าความที่แสดงเหตผุลหรอืที่มาของ

ประเด็นท่ีตอ้งการอธิบายหรือวิเคราะห์

* กระบวนการอธิบายหรอืวิเคราะห์

* บทสรุป

* การอา้งอิง และบรรณานุกรม ท่ีครบถว้นและ    

สมบูรณ์
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บทความทางวิชาการ (ตอ่)

เผยแพร่ • วารสารวิชาการ (สิ่งพิมพห์รือสื่ออิเล็กทรอนิกส)์

• หนงัสือรวมบทความทางวิชาการ

• หนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 

(Proceedings)

แหล่งเผยแพรด่งักล่าว ตอ้งมีบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบคุณภาพ
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บทความทางวิชาการ (ตอ่)

ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดี * มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตอ้ง สมบูรณ ์

* มีความทนัสมยั

* มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชดัเจน

* เป็นประโยชนต์อ่วงวิชาการ
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บทความทางวิชาการ (ตอ่)

ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดีมาก ระดบัดี

* มีการวิเคราะหแ์ละเสนอความรู ้หรือวิธีการที่ทนัสมยั

ตอ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ และเป็นประโยชนต์อ่

วงวิชาการ

* สามารถน าไปใชอ้า้งอิงหรอืน าไปปฏิบตัไิด้
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บทความทางวิชาการ (ตอ่)

ลกัษณะคุณภาพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมาก

* เป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการสงัเคราะห์

จนถึงระดบัที่สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ (Body of knowledge)
ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง

* มีการกระตุน้ใหเ้กิดความคิดและคน้ควา้ตอ่เน่ือง 

เป็นที่เช่ือถือและยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

ที่เก่ียวขอ้งในระดบัชาต ิและ/หรือนานาชาติ
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ต ารา

ค านิยาม ผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

* เรยีบเรยีงข้ึนอยา่งเป็นระบบ

* ครอบคลมุเน้ือหาสาระของวิชา หรอื                 

เป็นส่วนหน่ึงของวิชา หรอืหลกัสูตร

* สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการ

ถ่ายทอดวิชา ในระดบัอุดมศึกษา

* ทนัสมยั เม่ือพิจารณาถึงวนัที่ยื่นเสนอขอ

** ตอ้งระบุวิชาที่ใชส้อนในหลกัสูตรดว้ย ** 
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ต ารา (ตอ่)

รูปแบบ เป็นรูปเล่ม  ประกอบดว้ย

* ค าน า สารบญั เน้ือเรือ่ง การอธิบาย/วิเคราะห์

การสรุป การอา้งอิงและบรรณานุกรม  

(ทนัสมยัและครบถว้นสมบูรณ)์

* การอธิบายสาระส าคญั ตอ้งมีความชดัเจน  

โดยอาจใชข้อ้มูล แผนภาพ ตวัอยา่ง หรือ

กรณีศึกษา ซ่ึงท าใหผู้อ้่านสามารถท าความ

เขา้ใจในสาระส าคญันั้นไดโ้ดยเบ็ดเสรจ็
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ต ารา (ตอ่)

เผยแพร่ • พิมพโ์ดยโรงพิมพ ์หรือ ส านกัพิมพ์

• ถ่ายส าเนาเยบ็เป็นรูปเล่ม

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เผยแพรใ่น

รูปของซีดีรอม

- ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่าก

คณะกรรมการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะ และ/หรอื

สถาบนัทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานัน้

- ตอ้งใชใ้นการเรยีนการสอนมาแลว้ 1 ภาคการศึกษา
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ต ารา (ตอ่)

เม่ือไดมี้การพิจารณาประเมินคุณภาพของ ต ารา ไปแลว้             

การน า ต  ารา นั้นไปแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพ่ิมเตมิเน้ือหาในต ารา  

เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและใหมี้การ

ประเมินคณุภาพต ารานั้นอีกครั้งหน่ึงอาจกระท าได ้แตจ่ะตอ้งท า

การเผยแพร ่ต  ารา นั้นใหม่อีกครั้งหน่ึง
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ต ารา (ตอ่)

ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดี * มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตอ้ง สมบูรณ ์

* มีความทนัสมยั

* มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชดัเจน

* เป็นประโยชนต์อ่วงวิชาการ
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ต ารา (ตอ่)
ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดีมาก ระดบัดี

* มีการวิเคราะหแ์ละเสนอความรู ้หรือวิธีการที่

ทนัสมยัตอ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ และเป็น

ประโยชนต์อ่วงวิชาการ

* มีการสอดแทรกความคิดรเิริม่และประสบการณ์

หรือ ผลงานวิจยัของผูเ้ขียน ที่แสดงใหเ้ห็นถึง

ความรูท้ี่เป็นประโยชนต์อ่การเรียนการสอน

* สามารถน าไปใชอ้า้งอิงหรอืน าไปปฏิบตัไิด ้
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ต ารา (ตอ่)

ลกัษณะคุณภาพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมาก

* เป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการสงัเคราะห์

จนถึงระดบัที่สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ (Body of 
knowledge) ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง

* มีการกระตุน้ใหเ้กิดความคิดและคน้ควา้ต่อเน่ือง 

* เป็นที่เช่ือถือและยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

ที่เก่ียวขอ้งในระดบัชาต ิและ/หรือนานาชาติ
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หนงัสือ

ค านิยาม ผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

* เรยีบเรยีงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีมัน่คง

* ใหท้ศันะของผูเ้ขียนที่เสริมสรา้งปัญญาความคิด

* สรา้งความแข็งแกรง่ทางวิชาการในสาขาวิชา

นั้นๆ หรอืท่ีเก่ียวเน่ือง

* มีความตอ่เน่ืองเช่ือมโยงในเชิงเน้ือหาและ

ครอบคลมุ

* ไม่จ  าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

* ไม่จ  าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการเรยีนการสอน

* ทนัสมยั เม่ือพิจารณาถึงวนัที่จดัพิมพ์
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หนงัสือ (ตอ่)

รูปแบบ เป็นรูปเล่ม  ประกอบดว้ย

* ค าน า สารบญั เน้ือเรือ่ง การวิเคราะห์

การสรุป การอา้งอิงและบรรณานุกรม  

(ทนัสมยัและครบถว้นสมบูรณ)์

* การอธิบายสาระส าคญั ตอ้งมีความชดัเจน  

โดยอาจใชข้อ้มูล แผนภาพ ตวัอยา่ง หรือ

กรณีศึกษา ซ่ึงท าใหผู้อ้่านสามารถท าความ

เขา้ใจในสาระส าคญันั้นไดโ้ดยเบ็ดเสรจ็
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หนงัสือ (ตอ่)

เผยแพร่ • พิมพโ์ดยโรงพิมพ ์หรือ ส านกัพิมพ์

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เผยแพรใ่น

รูปของซีดีรอม

- ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่าก

คณะกรรมการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะ และ/หรอื

สถาบนัทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานัน้

- ตอ้งเผยแพรสู่่สาธารณชนมาแลว้ 4 เดือน
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หนงัสือ (ตอ่)

เม่ือไดมี้การพิจารณาประเมินคุณภาพของ หนงัสือ ไปแลว้

การน า หนงัสือ นั้นไปแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพ่ิมเตมิเน้ือหาในหนงัสือ  

เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและใหมี้การ

ประเมินคณุภาพหนงัสือนั้นอีกครั้งหน่ึงอาจกระท าได้ แตจ่ะตอ้งท า

การเผยแพร ่หนงัสือ นั้นใหม่อีกครั้งหน่ึง
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หนงัสือ (ตอ่)

ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดี * มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตอ้ง สมบูรณ ์

* มีความทนัสมยั

* มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชดัเจน

* เป็นประโยชนต์อ่วงวิชาการ
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หนงัสือ (ตอ่)
ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดีมาก ระดบัดี

* มีการวิเคราะหแ์ละเสนอความรู ้หรือวิธีการ          

ที่ทนัสมยัตอ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ และเป็น

ประโยชนต์อ่วงวิชาการ

* มีการสอดแทรกความคิดรเิริม่และประสบการณ์

หรือ ผลงานวิจยัของผูเ้ขียน ที่แสดงใหเ้ห็นถึง

ความรูท้ี่เป็นประโยชนต์อ่การเรียนการสอน

* สามารถน าไปใชอ้า้งอิงหรอืน าไปปฏิบตัไิด ้
29



หนงัสือ (ตอ่)

ลกัษณะคุณภาพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมาก

* เป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการสงัเคราะห์

จนถึงระดบัที่สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ (Body of 
knowledge) ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง

* มีการกระตุน้ใหเ้กิดความคิดและคน้ควา้ต่อเน่ือง 

* เป็นที่เช่ือถือและยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

ที่เก่ียวขอ้งในระดบัชาต ิและ/หรือนานาชาติ
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งานวิจยั

ค านิยาม ผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

* เป็นงานศึกษาหรอืงานคน้ควา้อยา่งมีระบบ

ดว้ยวิธีวิทยาการวิจยัที่เป็นที่ยอมรบั

ในสาขาวิชานั้นๆ

* มีวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

ขอ้มูล ค าตอบ หรือขอ้สรุปรวม

* ขอ้มูล ค าตอบ หรอืขอ้สรุปรวมนั้น น าไปสู่

ความกา้วหนา้ทางวิชาการ หรอืเอ้ือตอ่การ

น าไปประยุกต์
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งานวิจยั (ตอ่)

รูปแบบ จดัไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี

1. รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์

2. บทความวิจยั

บทความวิจัย => ประมวลสรุปกระบวนการวจัิยในผลงานวจัิยน้ัน ให้มี 
ความกระชับและส้ัน ส าหรับการน าเสนอในการประชุม
ทางวชิาการ หรือในวารสารทางวชิาการ
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งานวิจยั (ตอ่)

เผยแพร่
• วารสารวิชาการ (สิ่งพิมพห์รอืสื่ออิเล็กทรอนิกส)์

• หนงัสือรวมบทความวิจยั 

• หนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 

(Proceedings)

แหล่งเผยแพรด่งักล่าว ตอ้งมีบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบคุณภาพ

• รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ ์โดยตอ้งแสดง

หลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมินคุณภาพโดย

ผูท้รงคุณวุฒิ และแสดงหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่ไปยงั

วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น/ที่เก่ียวขอ้ง 

อยา่งกวา้งขวาง 33



งานวิจยั (ตอ่)

เม่ือไดเ้ผยแพรแ่ละมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ งานวิจยั 

นั้นแลว้  การน า งานวิจยั นั้น มาแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพ่ิมเตมิ         

ส่วนใดสว่นหน่ึง  เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

และใหมี้การประเมินคณุภาพงานวิจยันั้นอีกครั้งหน่ึง

จะกระท าไม่ได้
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งานวิจยั  (ตอ่)

ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดี * มีกระบวนการวจัิยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมใน
ระเบียบวธีิวจิัย

* แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวชิาการ หรือน าไป
ประยุกต์ได้
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งานวิจยั  (ตอ่)

ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดีมาก ระดบัดี

* มีการวเิคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ทีล่กึ้้ึง
กว่างานเดิมทีเ่คยมีผู้ศึกษาแล้ว

* เป็นประโยชน์ด้านวชิาการอย่างกว้างขวาง หรือ
สามารถน าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย
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งานวิจยั  (ตอ่)

ลกัษณะคุณภาพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมาก

* เป็นงานบุกเบิกที่มีคณุค่ายิง่ และมีการสงัเคราะห์

อยา่งลึกซ้ึงจนท าใหเ้ป็นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 

(Body of knowledge) ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง  ท าใหเ้กิด
ความกา้วหนา้ทางวิชาการอยา่งชดัเจน

* เป็นที่ยอมรบัและไดร้บัการอา้งอิงถึงอยา่ง

กวา้งขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งใน

ระดบัชาต ิและ/หรือระดบันานาชาติ
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ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน

ค านิยาม มิใช่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน 

บทความทางวิชาการ หนงัสือ ต  ารา หรืองานวิจยั

โดยปกตหิมายถึง สิ่งประดิษฐ ์หรือ งานสรา้งสรรค์

เช่น การประดิษฐเ์ครื่องทุน่แรง  ผลงานสรา้ง-

สิ่งมีชีวิตพนัธุใ์หม่  วคัซีน  ส่ิงก่อสรา้ง หรือผลงาน

ดา้นศิลปะ หรือสารานุกรม

รวมถึงงานแปลจากตวังานตน้แบบที่มีความส าคญั

และทรงคุณค่า ซ่ึงเม่ือน ามาแปลแลว้จะเป็นการ

เสริมความกา้วหนา้ทางวิชาการที่ประจกัษช์ดั
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ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน (ตอ่)

ค านิยาม การเสนอผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น   

นอกจากจะเสนอตวัผลงานแลว้ จะตอ้งประกอบดว้ย          

บทวิเคราะหท์ี่อธิบายและแสดงใหเ้ห็นว่างาน

ดงักล่าวท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาการ หรือ

เสริมสรา้งองคค์วามรู ้หรือใหวิ้ธีการที่จะเป็น

ประโยชนต์อ่สาขาวิชานั้น และแสดงถึง

ความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น 

ผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบตั ิจะตอ้งผ่านการพิสูจนห์รือมี

หลกัฐานรายละเอียดตา่งๆ ประกอบแสดงคุณค่า

ของผลงาน
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ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน (ตอ่)

รูปแบบ
จดัไดห้ลายรูปแบบ เช่น รูปเล่ม การบนัทึกเป็น

ภาพยนตร ์หรือแถบเสียง

โดย มีค าอธิบาย/ช้ีแจงประกอบผลงาน       

เพ่ือช้ีใหเ้ห็นว่าเป็นผลงานท่ีท าใหเ้กิดการพฒันา

และความกา้วหนา้ทางวิชาการ หรือเสรมิสรา้ง

ความรู ้หรือก่อใหเ้กิดประโยชนไ์ดอ้ยา่งไร แง่ใด

กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ ์หรือผลงานที่

มุ่งในเชิงปฏิบตั ิจะตอ้งผ่านการพิสูจน ์หรอื

แสดงหลกัฐานเป็นรายละเอียดใหค้รบถว้นที่

แสดงถึงคณุค่าของผลงานนั้นดว้ย 
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ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน (ตอ่)

เผยแพร่
• พิมพโ์ดยโรงพิมพ ์หรือ ส านกัพิมพ์

• โดยการถ่ายส าเนาเยบ็เป็นรูปเล่ม

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เผยแพรใ่นรูป

ของซีดีรอม

• การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง 

• มีการน าไปใชห้รือประยุกตอ์ยา่งแพรห่ลาย

- ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่าก

คณะกรรมการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะ และ/หรอื

สถาบนัทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานัน้

- ตอ้งเผยแพรสู่่สาธารณชนมาแลว้ 4 เดือน
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ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน (ตอ่)

ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดี * เป็นผลงานใหม่ หรือเป็นการน าส่ิงทีมี่อยู่แล้วมา 
ประยุกต์ด้วยวธีิการใหม่ๆ 

* ก่อให้เกดิประโยชน์ในด้านใดด้านหน่ึง
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ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน (ตอ่)

ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดีมาก ระดบัดี

* ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวชิาการ หรือ
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องในสาขาวชิาทีเ่สนอ
หรือ
* เป็นผลงานทีส่ร้างสรรค์ ต้องเป็นทีย่อมรับของ
ผู้เช่ียวชาญในสาขาวชิาน้ันๆ 
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ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน (ตอ่)

ลกัษณะคุณภาพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมาก

* เป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปในวงวิชาการ และ/หรอื  

วงวิชาชีพทั้งในระดบัชาต ิและ/หรือระดบันานาชาติ
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งานแปล(ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน)

ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดี * แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิด และ/หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิด  และบ่งช้ี
ความสามารถในการส่ือความหมายได้อย่างดี    

* มีการศึกษา วิเคราะห์ และตีความ ทั้งตัวบทและ
บริบทของตัวงานในลกัษณะทีเ่ทยีบได้กบังานวจิัย

* มีการให้อรรถาธิบายเชิงวชิาการในรูปแบบต่างๆ
อนัเหมาะสม ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
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งานแปล(ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน)

ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดีมาก * แสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในตวับท แบบแผน

ทางความคิด และ/หรือวฒันธรรมตน้ก าเนิด  

และบ่งช้ีความสามารถในการส่ือความหมายใน

ระดบัสูงมาก

* มีการศึกษา วิเคราะห ์และตคีวาม ทั้งตวับทและ

บริบทของตวังานอยา่งละเอียดลึกซ้ึง ในลกัษณะ   

ที่เทียบไดก้บังานวิจยัของผูส้นัทดักรณี

* มีการใหอ้รรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ 

อนัเหมาะสม ทั้งในระดบัมหภาคและจลุภาค
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ลกัษณะคุณภาพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมาก

* เป็นงานที่แปลมาจากตน้แบบที่มีความส าคญั ในระดบั

ที่มีผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ

* เป็นงานที่แปลอยูใ่นระดบัที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบบัได้

* มีการใหข้อ้สรุปในดา้นของวิธีการแปล และทฤษฎีการ

แปลที่มีลกัษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ

งานแปล(ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน)
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ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม

ค านิยาม ผลงานที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคมหรือทอ้งถิ่น             

ท่ีเกิดข้ึนโดยใชค้วามเช่ียวชาญ โดยประจกัษต์อ่

สาธารณะ

ผลงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคมน้ีตอ้งเป็นผลใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทางดา้นใดดา้นหน่ึง 

หรือหลายดา้น 

หรือเป็นงานที่น าไปสูก่ารจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือ

ทรพัยส์ินทางปัญญาในรูปแบบอื่น

48

**ไม่รวมงานท่ีแสวงหาก าไรและไดร้บัผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ**



ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม (ตอ่)

รูปแบบ
จดัท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ช้ีแจงประกอบ

ผลงาน ครอบคลมุประเด็น ดงัตอ่ไปน้ี

• สภาพการณก่์อนการเปลี่ยนแปลง

• การมีส่วนรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย

• กระบวนการที่ท  าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน

• ความรูห้รือความเช่ียวชาญท่ีใช้

• การคาดการณส์ิ่งท่ีจะตามมาหลงัการเปลี่ยนแปลง

• การประเมินผลลพัธก์ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

• แนวทางการตดิตามและธ ารงรกัษาพฒันาการที่

เกิดข้ึนใหค้งอยูต่อ่ไป
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ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม (ตอ่)

เผยแพร่
1. โดยการจดัเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนท่ี 

หรอืการเปิดใหเ้ยีย่มชมพ้ืนท่ี

และ

2. เผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวางในลกัษณะ

ใดลกัษณะหน่ึงที่สอดคลอ้งกบัผลงาน โดยจะตอ้งมี

การบนัทึกเป็นเอกสารหรือลายลกัษณอ์กัษรท่ี

สามารถใชอ้า้งอิง หรือคน้ควา้ได้

- ผลงานนัน้จะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบตัหินา้ท่ีตาม

ภาระงานซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบ 

- จะตอ้งไดร้บัการรบัรองการใชป้ระโยชนต์่อสงัคม 

โดยสถาบนัอุดมศึกษา หรอืสถาบนัทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง
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ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม (ตอ่)

ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดี * มีการรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศที่ชดัเจน

* มีการระบุปัญหาหรอืความตอ้งการ โดยการมี

ส่วนรว่มของสงัคมเป้าหมาย

* มีการวิเคราะหห์รอืสงัเคราะหค์วามรูท้ี่สามารถ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์

* เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนอยา่งเป็นท่ีประจกัษ ์

หรือก่อใหเ้กิดการพฒันาชุมชน/สงัคมนั้น
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ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม (ตอ่)

ลกัษณะคณุภาพ

ระดบัดีมาก ระดบัดี

* สามารถน าไปใชเ้ป็นตวัอยา่งได้

หรือ

* ก่อใหเ้กิดการพฒันาใหก้บัสงัคมอ่ืนได้

หรือ

* ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายระดบั

จงัหวดัหรือประเทศอยา่งเป็นรูปธรรม
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ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม (ตอ่)

ลกัษณะคุณภาพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมาก

* ส่งผลกระทบตอ่สงัคมหรือแวดวงวิชาการ

อยา่งกวา้งขวาง

* เป็นที่ยอมรบัในระดบัชาตหิรือนานาชาติ หรือ

ไดร้บัรางวลัจากองคก์รที่ไดร้บัการยอมรบัในระดบั

นานาชาติ
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ลกัษณะการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ

ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคล

ใหด้  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์         

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
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ลกัษณะการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ

1. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตอ้งเป็น

ผลงานที่ผูข้อเป็นเจา้ของและด าเนินการเอง

2. ถา้เป็นงานที่ผูข้อมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการตอ้งมีลกัษณะ

ดงัน้ี

2.1 ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจยั ผูข้อจะตอ้งมีส่วน

รว่ม ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 และตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในเรือ่งนั้น

2.2 ส าหรบัการมีส่วนรว่มในผลงานวิจยัตอ้งมีลกัษณะอยา่งใด

อยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

(1) ผูข้อมีส่วนรว่มในผลงานวิจยัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

หรือ
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ลกัษณะการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ (ตอ่)

(2) ผูข้อเป็นผูด้  าเนินการหลกั และมีผลงานวิจยัเรื่องอื่น

ที่เก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนั ซ่ึงแสดงปรมิาณผลงานวิจยัรวมกนัแลว้

เทียบได ้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของผลงานวิจยัเรือ่งหน่ึง

(3) ในกรณีงานวิจยัที่เป็นชุดโครงการ Research 

Program ผูข้อจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในบางโครงการ (ของชุด

โครงการนั้น) อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 50

(4) ในกรณีงานวิจยัที่ด  าเนินการเป็นชุดตอ่เน่ืองกนั                

ผูข้อจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัและมีปริมาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 50
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ลกัษณะการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ (ตอ่)

ผูด้  าเนินการวิจยัหลกั หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทและความรบัผิดชอบ

ส าคญัในการออกแบบการวิจยั (Research Design) การวิเคราะห์

ขอ้มูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจยัและใหข้อ้เสนอแนะ 

(Research Summary and Recommendation)

การลงนามรบัรองการมีสว่นรว่มในผลงานแตล่ะช้ิน เม่ือไดล้งนาม

รบัรองแลว้ จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
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ลกัษณะการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ (ตอ่)

ในกรณีผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม ใหด้  าเนินการเช่นเดียวกบัผลงาน

ทางวิชาการประเภทอื่นๆ 

ยกเวน้ ในกรณีการด าเนินการเป็นหมู่คณะ หรือมีการบูรณาการหลาย

สาขาวิชา ซ่ึงมีผูร่้วมงานจ านวนมากจนไม่สามารถระบุสดัส่วนได ้ ผูข้อ

จะตอ้งเป็นผูด้ าเนินการหลกัในสาขาวิชาทีเ่สนอขอ โดยใหร้ะบุบทบาท

หนา้ทีข่องตนเอง และผูร่้วมงานทุกคน และจะตอ้งลงนามรบัรองโดย

ผูร่้วมงานทุกคน โดยไม่ระบุสดัส่วนเป็นรอ้ยละก็ได้
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ลกัษณะการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ (ตอ่)

ผูด้  าเนินการหลกั จะตอ้งมีบทบาทส าคญั อยา่งนอ้ย ๓ ขั้นตอน คือ

(๑) การวิเคราะหส์ถานการณก่์อนเริ่มกิจกรรม

(๒) การออกแบบหรอืพฒันาช้ินงานหรอืแนวคิดหรอืกิจกรรม

(๓) การประเมินผลลพัธแ์ละสรุปแนวทางในการน าไปขยายผล

หรือปรบัปรุง
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ลกัษณะการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ (ตอ่)

การระบุการมีส่วนรว่มไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ จะถือว่าการกระท า

ของผูน้ั้นเขา้ข่ายผิดจรยิธรรมไม่เหมาะสมท่ีจะไดร้บัการพิจารณา

แตง่ตั้งใหด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการ และใหส้ถาบนัอุดมศึกษา        

สอบหาขอ้เท็จจริงและด าเนินการทางวินยั
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