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เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมายเลข ๑ 

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ และประเภทของผลงานทางวิชาการ 

๑. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
  ๑.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ด าเนินการเอง     
  ๑.๒ ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
   ๑.๒.๑. ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้อง
เป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น  
    ๑.๒.๒. ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
              (๑) ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  
     (๒) ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดง
ปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง 
   (๓) ในกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ  Research  program  ผู้ขอจะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงาน รวมแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 
     (๔) ในกรณีงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก
และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
              ผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และ 
ความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการวิจัย (Research design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) และการสรุป
ผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ (Research summary and Recommendation) รวมทั้ง  
เป็นผู้ด าเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว 
   ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author)  
ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณีอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
       ๑.๓ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ที่มีผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้น 
ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้
ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ด าเนินการดังนี้ 



๒ 
 

        (๑) กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงานทุกคน และให้ถือ
ว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน   
        (๒) กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้  
ให้มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล 
ความจ าเป็นที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวชิาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว 
         การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ 
                หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการ
กระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการ โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 ๑.๔ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการ หลาย
สาขาวิชา ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทในข้ันตอนการท างาน
อย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ 

      ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 
      ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
      ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง 
      ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงาน           

ทุกคนและบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง  
 ๑.๕ ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยมีชื่อผู้ใด 
ระบุเป็นเจ้าของผลงานผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ข้อตกลง
ระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ  

๑.๖ กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ ของ
นักศึกษาที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผู้นั้นต้องเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแล และมีบทบาท
ส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลงาน ทางวิชาการดังกล่าวได้ใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐ 
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๒. ประเภทของผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สามารถจ าแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่ม ๑   งานวิจัย 

กลุ่ม ๒   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ๒.๑. ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 ๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 ๒.๓  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 ๒.๔   กรณีศึกษา (Case study) 
 ๒.๕ งานแปล 
 ๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
 ๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 ๒.๙ สิทธิบัตร 
 ๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ 

กลุ่ม ๓   ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

กลุ่ม ๔    ๔.๑ ต ารา 
 ๔.๒ หนังสือ 
 ๔.๓ บทความทางวิชาการ 
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๓. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
        ๓.๑ งานวิจัย  

 
๓.๑ งานวิจัย 

นิยาม  ผลงานวิชาการท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีท่ีมาและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบ
หรือข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการน าวิชาการ
นั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ที่เกิด
ประโยชน์ 

รูปแบบ อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ  ดังนี้ 
๑. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 

(Research process) อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์  การท าวรรณกรรม
ปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน        
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืนๆ แสดงให้
เห็นว่าได้น าความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๒. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและ
สั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ  

๓. ในรูปของหนังสือ (Monograph) ซึ่งน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 

การเผยแพร่ 
 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ                 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย  
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๓.๑  งานวิจัย (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
(ต่อ) 
 

๓. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความ
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง 
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้อง
ก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวง
วิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน   

๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยัง  
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการ
ตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดของ
สัญญาจ้างเท่านั้น 

๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (Monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด  

    เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ                   
ให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

ลักษณะ
คุณภาพ 

 

ระดับดี  เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้
ศึกษาแล้ว 

๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

๑. เป็นงานบุกเบิกท่ีมีคุณค่ายิ่งและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิด
การใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน 

๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพ                 
ที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 



๖ 
 

๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑๐ ประเภท ดังนี้  

    ๓.๒.๑. ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 ๓.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 ๓.๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 ๓.๒.๔  กรณีศึกษา (Case study) 
        ๓.๒.๕ งานแปล 
        ๓.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
       ๓.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
        ๓.๒.๙ สิทธิบัตร 
        ๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

๓.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
นิยาม 
 

ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ส่วนใหญ่อยู่
ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาหรือ
การแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

รูปแบบ 
 

จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่
ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน และเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้ 

 ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 

 หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 

 ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (Solution method) 

 ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ที่เก่ียวข้องมาใช้ 

 ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 

 ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่ 
 คุณค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการอุตสาหกรรมนั้น 

 ค าอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลับมาใช้ในการเรียนการสอน  
 เช่น การเขียนต ารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อ 
 วิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๓.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการท่ี

มีหนังสือประมวลบทความ (Proceedings) และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บทความดังกล่าว
จะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๒. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

๓. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  

๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสาร
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดง
เหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยหรือ
กิจกรรมทางวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสารประกอบที่มี
เนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

 
  



๙ 
 

๓.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 
 

ระดับดี  มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดย
การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหา
หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น อย่างเป็นที่ประจักษ์ 
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือ
แวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  
 

หมายเหตุ  แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้ 

๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน

จากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           
จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 

 
 
 
  



๑๐ 
 

๓.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้
ค านิยาม ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและพัฒนา   

มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยค าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานส าคัญ ได้แก่  
(๑) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือ
ความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการ
สอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหมห่รือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็น
ได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน และ (๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียนในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีข้อมูล
หลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
ในผู้เรียนและผู้สอน 

รูปแบบ ๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 
๒. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดใน
การพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท าเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การเผยแพร่ 
 

๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และ
มีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง 
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา 
การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ  
๓. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ 
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 
๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 

 



๑๑ 
 

๓.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  
๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับจากแนวคิดเดิม
หรือเป็นแนวคิดใหม่ 
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ 
หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง  
 

ระดับดีมาก   
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่ม
อ่ืนได้  
๓. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
ที่มี Impact factors 
  

ระดับดีเด่น 
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ 
๒. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรืองาน
ประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  
 

 
  



๑๒ 
 

๓.๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ   
นิยาม 
 

 

เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอ่ืน  
อันน าไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ  เพ่ือให้ภาครัฐน าไปใช้ก าหนด
นโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด  
ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ่น                  
หรือนานาชาติ 
 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพ
ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอ่ืนที่ต้องการแก้ไข  
โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทั้งนี้
โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด เป็นผลผลิต (Output) 
รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
๑. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อมค าอธิบายต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ ทั้งได้มีการน าไปสู่การ
พิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
๒. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนุน ซ่ึง
แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ระดับดีมาก เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีแต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มี
คุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเด่น เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิง อภิปรายอย่างกว้างขวาง
ในสังคม หรือได้รับการน าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน์ 



๑๓ 
 
 

๓.๒.๔ กรณีศึกษา (Case study) 
นิยาม     งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล 

ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษา
เพ่ือใช้ในการสอน (Teaching case study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตาม
หลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอ่ืน ๆ น ามาประกอบ การตัดสินใจและก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการ
ใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ 
     จ านวนกรณีศึกษาท่ีจะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด  

รูปแบบ     เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน (Teaching 
notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา 
และบทส่งท้าย 

การเผยแพร่      เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวม
กรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ  

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี 
๑. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา บทส่งท้าย รายละเอียด

ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ  
๒. เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
      เป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
    ๑. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู้ศึกษามา
ก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 
    ๒. เป็นกรณีศึกษาท่ีกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพ                 
ที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ  



๑๔ 
 

๓.๒.๕ งานแปล 

นิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือ
วิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้นๆ  
ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีประจักษ์ชัด  
เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ
แปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง   

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 

๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา

ต่างๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจ
ใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน  

ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการขอสถาบันอุดมศึกษา
คณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

กรณทีี่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงานแปลซึ่ง
อยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องน างานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่
อีกครั้งหนึ่ง     

กรณีท่ีได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
การน างานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพ 
งานแปลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

๓.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทน าของผู้แปลที่ให้
ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย  

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ความ
เข้าใจของผู้แปลในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพ่ิมเติมของผู้แปล 

ใส่ไว้ในบทน า หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี 

           ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลักษณะคุณภาพดังต่อไปนี้ 
ระดับดี เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย              
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและ              
มหภาค 

ระดับดีมาก เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซ้ึงในตัวบทแบบแผนทางความคิด
หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก  

มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัวงาน อย่างละเอียดลึกซ้ึงในลักษณะ
ที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี  มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ  

อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 

ระดับดีเด่น ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก               
โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการ 

๒. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
๓. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิก                

ทางวิชาการ 
 

  



๑๖ 
 

๓.๒.๖ พจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) นามานุกรม (Directory)  
     และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 

นิยาม งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอ่ืนๆ          
อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะล่าสุด ทาง
วิชาการ (State-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมค า หรือหัวข้อ  
หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีค าน าที่ชี้แจงหลักการ 
หลักวิชา หรือทฤษฎีที่น ามาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวม หรือ
บรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทัง้ดัชนีค้นค า ในกรณีท่ีจ าเป็น 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน                 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

        ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน      
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พ้ืนฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา            
ที่กว้างขวางตามที่ยอมรับกันในวงวิชาการ 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี้ให้เห็นถึง
วิวัฒนาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ  

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิด
เชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 
 
 
  



๑๗ 
 

๓.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค านิยาม 
 

ผลงานวิชาการท่ีเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์พืชหรือ
สัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะ 
ด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  

รูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดในการ
วิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติ
ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของ
การน าไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการน าไปใช้ในแง่
เศรษฐกิจหรือสังคม 

การเผยแพร่ 
 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน                 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ  

๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์                          
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 
 

ระดับดี  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ            
มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้  และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการ
ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง 

ระดับดีมาก  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้ 
เชิงวิชาการมากขึ้น  มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้
มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

ระดับดีเด่น  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้ 
เชิงวิชาการท่ีลึกซึ้ง  มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติโดด
เด่น และมีศักยภาพสูงในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ 
ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

  



๑๘ 
 

๓.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม 

หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน  
มีการน าเสนอพร้อมค าอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค ์
ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอ่ืน ๆ   

รูปแบบ งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิด              
เชิงทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน  มีการให้ข้อมูลและ           
ข้อวินิจฉัยที่เอ้ือให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน                       

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน                 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดย              
สื่ออิเล็กทรอนิกส์   

๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ   

ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้ประพันธ์สามารถ อธิบายหลักการและ
กระบวนการสร้างสรรค์ที่สื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อ
วรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ (Creative writing)   
และการศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ  

ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานที่สร้างมิติใหม่ในด้าน                
การสร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค ์(Creative writing)และ
การศึกษาศิลปะ 

 
  



๑๙ 
 

๓.๒.๙ สิทธิบัตร (Patent) 
นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

 

รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงาน
ที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 
    ๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดง              
ถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย  

การเผยแพร่        มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ              
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการข้ึนทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือพัฒนา ต่อยอด  

ระดับดีมาก  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ระดับชาติ 

ระดับดีเด่น  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์
อย่างกว้างขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (Software) 
นิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์                  

ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มี
หลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์                
หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้  
    ๑. การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธี                 
เชิงตัวเลข (Numerical method)  หรือการด าเนินงานลักษณะ Engineering design  
ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง  
    ๒. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ 
(Source code) เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยส าคัญ  
    ๓. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือ
ส ารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้น าเข้ามาเพ่ือทดแทน
ระบบเดิมเพียงอย่างเดียว  

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 
รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    ๑. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งาน 
หลักการของวิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน   
เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ  
หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชา               
ได้อย่างไร ในแง่ใด 
    ๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของ
ผลงานนั้นด้วย  

การเผยแพร่      มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ               
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 
  



๒๑ 
 

๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (Software) (ต่อ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย            
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซ้ึงกว่างาน

เดิม ที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว 
๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ได้           

อย่างแพร่หลาย 

ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งาน               
อย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ 

 
 

 
  



๒๒ 
 

๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
นิยาม ผลงานวชิาการที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อ

สาธารณะ  
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนทางด้านใด

ด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้ 
เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือ
สร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

รูปแบบ      จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนและเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งหรือ
หลายสาขาวิชา และสามารถน าไปอ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

 การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

 การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

 การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว 

 การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 การสรุปแนวทางการธ ารงรักษาหรือการน าไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา 

ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับผลงาน  เช่น  รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ 
จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการก าไรหรือความเอ้ืออ านวยจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  
หรือ ภาคประชาสังคม ที่ได้รับผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

 
 
 
 
 



๒๓ 
 

๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ) 
การเผยแพร่ ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และจะต้องมี

การเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้อง กับผลงาน โดย
การเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สามารถใช้อ้างอิง 
หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ          
โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการ
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์          
มีการถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์  
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ  หรือองค์กรภาคเอกชนนั้น 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา
หรือท าความเข้าใจสถานการณ์  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม  องค์กรภาครัฐ  หรือองค์กรภาคเอกชนอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก  และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 

หมายเหตุ  แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ      
ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้ 

๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน            

จากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไป
ตรวจสอบแทนก็ได้ 

ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 



๒๔ 
 

๓.๔.๑ ต ารา 

นิยาม     งานวิชาการท่ีใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากการน า
ข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับ
มโนทัศน์ย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้
ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้ส าคัญท่ีมีผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้นๆ เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่
ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่
เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
    ผลงานทางวิชาการท่ีเป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับท่ี
มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท า
ความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น หากผลงานทาง
วิชาการท่ีเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็น
ต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา 

รูปแบบ      เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป              
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน
สมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

การเผยแพร่  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน                 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, E-learning, 
Online learning  
๓. การเผยแพร่เป็น E-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
    การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่
อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
    ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะหรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชานั้น 



๒๕ 
 

๓.๔.๑ ต ารา (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
(ต่อ) 

กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด การน าต ารา
นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในต าราเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพต าราที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่
อีกครั้งหนึ่ง    

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ             
การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียน ที่เป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง           

องค์ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 

  



๒๖ 
 

๓.๔.๒ หนังสือ 

นิยาม      งานวิชาการท่ีเกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและลึกซ้ึง  
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก ที่เป็น
แกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซ้ึง ใช้ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เนื้อหาของหนังสือ ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง      
      เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
       หากผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว 
จะน ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้ 

รูปแบบ      เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง
บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง 
หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
     ๑. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (Authored book)  คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น
ทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา 
ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

 ๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (Book chapter) โดย
จะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจ ในสาระส าคัญนั้น 
ได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน   
         จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน                 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์  
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม                
๓. การเผยแพร่เป็น E-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 



๒๗ 
 

๓.๔.๒ หนังสือ (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
(ต่อ) 

การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้   
แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด การน าหนังสือ
นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในหนังสือเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่
อีกครั้งหนึ่ง    

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและการ
น าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น

ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดง 

ให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้

ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

  



๒๘ 
 

๓.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

นิยาม     งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพ่ือสนับสนุน
จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มา
ประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้
อย่างชัดเจนด้วย 

รูปแบบ     ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์  

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 
      ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
      ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ (Peer reviewer) ประเมินคุณภาพ  
      เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความวชิาการ” นั้น มา
แก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้
มีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระท าไม่ได้  

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย             
มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น

ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๒. สามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ            

ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 


