


ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

- ว่าดว้ย  การแต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2565

- ว่าดว้ย  การแต่งต ัง้พนกังานมหาวิทยาลยัใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการพจิารณาแต่งตัง้บคุคลใหด้ ารงต าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2564



ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ย  

การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2565

ขอ้ 5 การแต่งต ัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ การถอดถอนจาก

ต าแหน่งทางวิชาการ การป้องกนัและลงโทษและการทบทวนผลการ

พจิารณาคณุภาพของผลงานทางวชิาการของขา้ราชการ ใหส้ภา

มหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัด าเนินการไปตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย

ว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศึกษา และ ประกาศ 

ก.พ.อ. เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งต ัง้บคุคลใหด้ ารง

ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์



หลกัเกณฑก์าร

พจิารณาแต่งตั้ง

ใหด้ ารงต าแหน่ง

วิชาการ

คณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง

ผลการสอน

ผลงานทางวชิาการ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ



คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

ป. ตรี 6 ปี

ป. โท  4 ปี

ป.เอก, วุฒิบตัร ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

และพน้ระยะทดลองการ

ปฏิบติังาน

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์

2 ปี

2 ปี



งานที่ใช้ขอต าแหน่งวิชาการ

ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ



ผลการสอน

ข้อ 20  ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้และสามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สดุ 
และสอดคล้องกับผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้

(1) ผู้เสนอขอต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ / (2) ผู้เสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย ์

ผู้ขอจะต้องมีชั่วโมงสอนประจ ารายวิชาใดวิชาหนึง่ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ สามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถกูตอ้งที่สุด และสอดคล้อง
กับผลลัพธก์ารเรียนรู้ทีค่าดหวัง และเสนอเอกสารประกอบการสอน (เอกสารค าสอน) ที่มาจากการสอนในรายวิชาที่
สอนคนเดียวหรือรายวิชาที่สอนร่วม โดยเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหรือ 45 ชั่วโมง มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและ
ได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  ในแนวทางการประเมินผลการสอนตาม
เอกสารแนบท้าย 2 โดยจะต้องได้รับการประเมินผ่าน



งานสอน

มีชั่วโมงสอนประจ ารายวิชา

ต้องเป็นวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรใดๆ ของ มศว

เอกสารประกอบการสอน (ผ.ศ.) /
เอกสารค าสอน (ร.ศ.) ที่ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว

3 หน่วยกิต หรือ 45 ชั่วโมง

ถ้าได้ UKPSF เขียน 15 ชั่วโมง



รวมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต หรือ 45 ชัว่โมง 

- การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบปฏิบัติการ
- การสอนเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning)
- การสอนแบบปัญหาเป็นแกน (Problem-based Learning)
- การสอนแบบข้างเตียง
- การนิเทศนิสิต
- หรืออื่นๆ ตามที่คณะเห็นชอบ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 



แนวทางการประเมินผลการสอน

ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนว่าผู้ขอมีความสามารถในการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชาที่สอน โดยใช้แนวทางในการประเมินตามความ
เหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือกการเรียน
การสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ประเมินได้ในหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน (ค านิยามรูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพดังตารางแนบท้าย) ซึ่งมีการ
อ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย

2. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนที่ทันสมัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง ใช้ค าถาม
เพ่ือให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (Digital interactive media)   



แนวทางการประเมินผลการสอน

3. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยความมี
วิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learner)

4. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน   

5. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

6. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
7. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (Digital interactive media) ที่   
ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น

8. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน (Interpersonal skill) ความสามารถในการ 
แสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (Adaptability) และรับความคิดเห็น

9. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาท่ีสอน



❖ เอกสารประกอบการสอน -- ผ.ศ.

❖ เอกสารค าสอน   -- ร.ศ.

ไม่รบั power point ตอ้งแปลง power point 
เขียนเป็นเอกสาร

เอกสารส าหรบังานสอน



แผนการสอน
วัตถุประสงค์ 
วิธีการสอน      
กิจกรรม
การประเมินผล   
หนังสืออ้างอิง

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน

1  หัวข้อ 1 แผนการสอน



1.จัดท าเป็นรูปเล่มให้เรียบรอ้ย

2. การส าเนาเอกสาร

• ควรท ำให้เรียบร้อย

ไม่เอียง โย้ไปมำ

• สะอำด

เอกสารประกอบการสอน/

เอกสารค าสอน 

การสอนแบบบรรยาย

การสอนแบบปฏิบัติการ

การสอนเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning)

การสอนแบบปัญหาเป็นแกน (Problem-based Learning, PBL)

การสอนแบบข้างเตียง

การนิเทศนิสิต

เรื่อง......................................................

โดย
...............................................................



แผนการสอน
หวัข้อ ......................................................................
ผูส้อน ......................................................................
เวลา ......................................................................
วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนิ้สติสามารถ

1. 
2. 

เน้ือหา
1………………………………………………………

2………………………………………………………

3…………………………………………………………

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  (ต.ย.)
1. บอกวตัถุประสงค ์และบอกเน้ือหา นาที
2. สอนบรรยาย/ ACTIVE LEARNING นาที
3. นิสติซกัถาม นาที
ส่ือการสอน

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. power point ทัง้ภาพน่ิงและ animation

การประเมินผล
ตวัอยา่งเชน่ ขอ้สอบ Multiple choice question 5 ตวัเลอืก
ขอ้สอบอตันยั

หนังสืออ้างอิง

หมายเหตุ  

1 หวัขอ้การสอน เขียน  1 แผนการสอน



หวัข้อการสอน

……………………………………………

…………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………

รปูที ่1…………… (จาก Langman, 1988)
…………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

รูป
1. ส าเนามาจาก textbook ได้ แต่ต้อง

อ้างอิง
2. คัดลอกมาจาก internet ได้ 

แต่ต้องอ้างอิง website 
และวันที่ที่น ามาลง



ผลงานทางวิชาการ

แบบทั่วไป แบบเฉพาะด้าน

รองศาสตราจารย์ (ด้านการสอน) 
สาขาวิชา กฎหมายมหาชน

รองศาสตราจารย์
สาขาวิชา กฎหมายมหาชน



กลุ่มที ่1

งานวิจัย

กลุ่มที ่2  งานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ๆ

1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
2. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
3. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
4. กรณีศึกษา (Case Study)
5. งานแปล
6. พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
7. ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
9. สิทธิบัตร     
10.ซอฟต์แวร์ 
11.ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
12.ผลงานนวัตกรรม

กลุ่มที่ 3

1. ต ารา
2. หนังสือ
3. บทความทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการแบบทั่วไป



ผลงานทางวิชาการแบบเฉพาะทาง

ด้านรับใช้ท้องถ่ิน
และสังคม

ด้านสร้างสรรค์
สุนทรียะ ศิลปะ

ด้านนวัตกรรม

ด้านการสอน ด้านศาสนา



ผลงานทางวิชาการแบบทั่วไป: ประเภทของงานและคุณภาพ



ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

งานวิจัย ผลงานใน
ลักษณะอื่น

ต ารา / หนังสือ บทความ
วิชาการ

คุณภาพ 

ทางเลือกที่ 1 2 - - - B

ทางเลือกที่ 2 1 1 - - B

ทางเลือกที่ 3
1 - 1 -

B

ทางเลือกที่ 4
(เฉพาะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์)

แทน
ผลงานในลักษณะอื่นๆ 1 ช้ิน คุณภาพ = B
หรือ บทความวิชาการ 1 ชิ้น คุณภาพ = A

หมายเหตุ

งานวิจัย  อย่างน้อย 1 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็น

First author
หรือ 

Corresponding author

ผลงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็น
First author

ผลงานในลักษณะอื่นๆ/ต ารา/หนังสือ
คุณภาพ = B



รอง
ศาสตราจารย์

วิธีที่ 1
งานวิจัย ผลงานในลักษณะอื่น ต ารา / หนังสือ คุณภาพ

หมายเหตุ

ทางเลือกที่ 1 2 - 1 B
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือ
ระดับชาติทางก.พ.อ.ก าหนด

และอย่างน้อย1 เรื่อง 
ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ

Corresponding author

ต ารา/หนังสือ อย่างน้อย
1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น

First author

ทางเลือกที่ 2 1 1 1 B



รองศาสตราจารย์
วิธีที่ 2

งานวิจัย ผลงานในลักษณะอื่น ต ารา / หนังสือ คุณภาพ
หมายเหตุ

ทางเลือกที่ 1 3 - -
2 = A
1 = B

เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาต/ิ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด
และ

อย่างน้อย 2 เรื่อง 
ผูข้อต้องเป็น First author หรือ

Corresponding author

ทางเลือกที่ 2 2 1 -

วิจัย 2 = A
ผลงานใน
ลักษณะอื่น 

1 = B

ทางเลือกที่ 3เฉพาะ
สังคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์)
--------- แทน

อย่างน้อย 2

อย่างน้อย 1

2 = A

1 = B

ต ารา/หนังสือ อย่างน้อย
1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author



รองศาสตราจารย์  วิธีที่ 3

1. งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง 

ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย 5 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ 
Corresponding author และ

2. มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย 500 รายการ 

โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ

3. มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8 และ

4.  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) อย่างน้อย 5 โครงการ (Life-time) ที่ได้รับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบัน 

สาขาวิชา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด



รองศาสตราจารย์  วิธีท่ี 3

1. งานวิจัยอย่างน้อย 5 เรื่อง 

ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย 3 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ 
Corresponding author และ

2. มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย 150 รายการ 

โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ

3. มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 4 และ

4.  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) อย่างน้อย 5 โครงการ (Life-time) ที่ได้รับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบัน 

สาขาวิชา ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด



ศาสตราจารย์ 
วิธีที่1

สายทั่วไป
งานวิจัย ผลงานในลักษณะอื่น ต ารา / หนังสือ คุณภาพ หมายเหตุ

ทางเลือกที่ 1 5
-

1 A
งานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ที่อยู่ในฐานข้อมูล
นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ 

ผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง 
ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ 

Corresponding author

ต ารา/หนังสือ อย่างน้อย
1 เรื่อง 

ผู้ขอต้องเป็น First author

ทางเลือกที่ 2 1 ไม่น้อยกว่า 5 1 A



ศาสตราจารย์
วิธีที่ 2

สายทั่วไป
งานวิจัย ผลงานในลักษณะอื่น คุณภาพ

หมายเหตุ

ทางเลือกที่ 1 5 -
2 = A+
3 = A เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่
ก.พ.อ. ก าหนด    และอย่างน้อย 3 

เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ 
Corresponding authorทางเลือกที่ 2 1

ไมน่้อยกว่า 5
2 = A+
3 = A

ทางเลือกที่ 3 10 - - A
อย่างน้อย 6 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First 

author หรือ Corresponding author



ศาสตราจารย์ 
วิธีที1่

สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์

งานวิจัย ผลงานในลักษณะอื่น ต ารา / หนังสือ คุณภาพ หมายเหตุ

ทางเลือกที่ 1 2 - 2 A งานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ/

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ 
ผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง 

ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ 
Corresponding author

ต ารา/หนังสือ อย่างน้อย
1 เรื่อง 

ผู้ขอต้องเป็น First author

ทางเลือกที่ 2 1 ไม่น้อยกว่า 2 2 A



ศาสตราจารย์
วิธีที2่

สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์

งานวิจัย
ผลงานในลักษณะ

อื่น
ต ารา / หนังสือ คุณภาพ

หมายเหตุ

ทางเลือกที1่ 3 - - A+
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ/ 

นานาชาติตามที่ก.พ.อ. ก าหนด
ผู้ขอต้องเป็น First author 

หรือ 
Corresponding authorทางเลือกที่ 2 1 ไม่น้อยกว่า 3 

- A+

ทางเลือกที่ 3 - - - 3 A+
ผู้ขอต้องเป็น First author

3 เรื่อง

3 เรื่อง



ศาสตราจารย์  วิธีท่ี 3

1. งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง 

ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding 
author และ

2. มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย 1000 รายการ 

โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ

3. มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 18 และ

4.  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) อย่างน้อย 10 โครงการ (Life-time) ที่ได้รับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบัน ตามวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

สาขาวิชา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด



ศาสตราจารย์  วิธีท่ี 3

1. งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง 

ที่ได้รับการเผยแพรใ่นวารสารที่อยูใ่นฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที่ ได้รับการ 

แต่งตั้งเป็นต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author และ

2. มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) 
- สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 500 รายการ

- สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 200 รายการ

โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ

3. มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8 และ

4. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) อย่างน้อย 10 โครงการ (Life-time) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอกสถาบัน ตามวงเงินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

สาขาวิชา ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง

(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอัน
ไม่มีอยู่จริง (Fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (Falsification) รวมท้ังไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ในลักษณะที่
จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

(2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาข้อมูล ที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า

(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน

(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติและเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผล
การศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

(5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้เสนอขอต าแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติการด าเนินการขอรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับ
พิจารณาโครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



งานวิจยั

นิยาม

ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ และมี
ที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคาตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
(งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการนาวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์-Applied research) หรืองานวิจัยสร้างสรรค์ 
(Creative research) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์

รูปแบบ อาจจัดได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดท้ังกระบวนการวิจัย (research process) อาทิ การ
ก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรม ปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์
โจทย์หรือสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าได้น า
ความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

2. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ และสั้น ส าหรับการน าเสนอใน
การประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ

3. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน



การเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ

เรื่องเต็ม ใน
Proceeding 

ระดับชาติ/นานาชาติ

หนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการ
บรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสาขาวิชาน้ัน ๆ (peer 
reviewer) ประเมินคุณภาพ

รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

รูปแบบของหนังสือ 
(Monograph)



วารสารวชิาการระดบัชาติ

ต้องเป็นวำรสำรที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรใน
สำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง โดยวำรสำรวิชำกำร
นั้นต้องมีกำรตีพิมพ์อย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ เป็นระยะเวลำอย่ำง
น้อย 3 ปี  และมีกำรตรวจสอบคุณภำพของบทควำมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทควำม (peer review) ซึ่งเป็นบุคคล
ภำยนอกจำกหลำกหลำยสถำบัน อย่ำงน้อย 3 คน ทั้ งนี้ 
วำรสำรวิชำกำรนั้นอำจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก ำหนดกำรเผยแพร่อย่ำงแน่นอนชัดเจน



ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ

• ERIC, MathScinet, Pubmed, 
Scopus,

•Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI)

• JSTOR, Project Muse



Proceeding

น ำเสนอเป็นบทควำมวิจัยต่อที่ประชุมทำงวิชำกำรที่เป็นฉบับเต็มของกำรประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ โดย
ต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชำกำรนั้นหรือ
สำขำวิชำที่เกี่ยวข้องท ำหน้ำที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบควำมถูกต้อง กำรใช้ภำษำ และแก้ไขถ้อยค ำ
หรือรูปแบบกำรน ำเสนอที่ถูกต้องก่อนกำรเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทควำมในกำรประชุมทำงวิชำกำร 
(proceedings) ที่มำจำกกำรประชุมโดยสมำคมวิชำกำรหรือวิชำชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และอำจเผยแพร่ก่อนหรือหลังกำรประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำม
ดังกล่ำวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชำกำรสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องจำกหลำกหลำยสถำบัน



รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

พร้อมหลักฐำนว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำรและวิชำชีพใน
สำขำวิชำนั้นและสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องอย่ำงกว้ำงขวำงตำมที่สภำ
มหำวิทยำลัยก ำหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
จะต้องไม่ใช่คณะกรรมกำรตรวจรับทุนหรือตรวจรับงำนจ้ำง
เพื่อให้งำนวิจัยนั้นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือข้อก ำหนดของ
สัญญำจ้ำงเท่ำนั้น



(Monograph)

เผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือ พร้อมหลักฐำนว่ำได้
เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำรและวิชำชีพในสำขำวิชำนั้นและ
สำขำวิชำที่ เกี่ ยวข้องอย่ ำงกว้ ำงขวำงตำมที่ สภำ
มหำวิทยำลัยก ำหนด



การเผยแพร่ กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร/์ศึกษาศาสตร์

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  +  

- บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.ก าหนด

- บทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม 

จ านวนผู้ร่วมวิจัยและการมีส่วนร่วมจะต้องเท่ากัน

งานวิจยั



ระดับ B

เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้

ประโยชน์ได้

ระดับ A

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 

และต้องเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย โดยมี

หลักฐานท่ีแสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในด้านสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่ไม่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ A+

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น (Outstanding) รวมทั้งได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับ

แนวหน้านานาชาติ ของสาขาวิชาน้ันๆ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้เห็น

ถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่ไม่มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

งานวิจยั: คุณภาพ



ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

1. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้มีส่วน
ส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หมายถึง ผู้ที่มีชื่อในผลงานวิชาการเป็นชื่อแรก รับผิดชอบการท าผลงานวิชาการ และเขียน
ต้นฉบับ (Manuscript) ชิ้นนั้นด้วยตนเอง

ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially 
intellectual contribution) ด้วยความเชี่ยวชาญจ าเพาะในสาขาวิชาของตนเอง และความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการวิจัย 
(Research Design) หรือการออกแบบงานวิชาการนั้นๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) สรุปผลและใหข้้อเสนอแนะ

ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงาน
ทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวิชาการที่ประกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และ
ประสบการณ์ รวมทั้งท าหน้าที่รับผิดชอบติดต่อกับบรรณาธิการ 

๐



2. ถ้าเป็นงานท่ีผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังน้ี
2.1 กรณีงานวิจัยผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual 

contributor) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ในเร่ืองนั้น
2.2 กรณีผลงานทางวิชาการกลุ่มอื่นที่มิใช่งานวิจัย ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทาง

ปัญญา (Essentially intellectual contributor) ในเรื่องนั้น

3. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องยื่นแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการส าหรับผลงานทางวิชาการทุกผลงาน

4. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพื่อรับรองบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของ
ผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร    

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถือว่าการกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิด
จริยธรรมไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทาง
วินัยต่อไป

๐



5. กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการหลาย
สาขาวิชา ผู้ขอต้องมีบทบาทในขั้นตอนการท างานในสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง อย่างน้อย 3 ขั้นตอน ดังนี้

ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง
ให้ผู้ขอระบุบทบาทหน้าที่ การปฎิบัติงานและความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมโครงการทุกคนและบทบาทหน้าที่

หลักของผู้ขอ โดยให้ผู้ท าหน้าที่หลักในแต่ละโครงการลงนามรับรอง

6. กรณีงานวิจัยที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ผู้ขอท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ขอต้องเป็นผู้ริเริ่ม 
ก ากับดูแลและมีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยนั้น๐









ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ



งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎี จาก
งานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียน
ก าหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพ และสารัตถภาพตามหลักการ
เขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้ส าคัญที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการ
วิชาการนั้น ๆ

เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่าน

อาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้า
ศึกษาในวิชานั้น

หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็นต าราไม่ได้ 
เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา

ต ารา: นิยาม



เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนี
ค้นค า ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้
ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

ทั้งนี้ ต าราที่ส่งต้องมีจ านวนหน้า ที่เป็นผู้เสนอขอต าแหน่งเรียบเรียงหรอืแต่งเอง 
กระดาษขนาด A4 เทียบได้ไม่น้อยกว่า
๓๐   หน้า ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๕๐   หน้า ส าหรับรองศาสตราจารย์
๘๐   หน้า ส าหรับศาสตราจารย์

และไม่ซ้ ากับเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน

ต ารา: รูปแบบ



เผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะกรรมการของส่วนงาน ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, e-learning, online learning
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น 

จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้
เช่นกัน

กรณทีี่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  การน าต ารานั้นไปแก้ไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมเนื้อหาในต าราเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมิน
คุณภาพต าราที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ต ารา: การเผยแพร่



ต ารา: คุณภาพ
ระดับ B
เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา
ระดับ A ใชเ้กณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง

1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอน
3. สามารถน าไปใช้อา้งองิและใชส้อนอย่างกว้างขวางในวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มีความละเอียดและความลุม่ลึก

ทางวิชาการในระดับสูง
ระดับ A+ ใชเ้กณฑ์เดียวกับระดับA และต้อง

1. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

2. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวขอ้งในระดับนานาชาติ



งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและลกึซึ้ง มีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเปน็ระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักท่ีเป็นแกนกลางและมโนทัศน์ยอ่ยที่สมัพันธก์นั 
มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและ
สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้อง
สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัสูตรหรือของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในหลกัสูตร และไม่จ าเป็นต้อง
น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง

เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเม่ือพิจารณาถงึวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
หากผลงานทางวิชาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามาเสนอ

เป็นหนังสือไม่ได้

หนังสือ: นิยาม



เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ที่
ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้

1. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียง ขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐาน
ทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนทีส่ร้างเสริมปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ

2. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book chapter) โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของ
เนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน

จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ 1 เล่ม ต้องมีจ านวนอย่างน้อย 5 บท และมีจ านวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 80 หน้า 
โดยเนื้อหาสาระของบทในหนังสือทั้ง 5 บท จะต้องไม่ซ้าซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ทั้งนี้ อาจอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ และส าหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวม
ทั้งหมด

หนังสือ: รูปแบบ



เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะกรรมการของส่วนงาน ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ

การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น 
จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้
เช่นกัน

กรณทีี่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดการน าหนังสือนั้นไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการ
ประเมินคุณภาพหนังสือที่ได้รับการปรับปรงุแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

หนังสือ: การเผยแพร่



ระดับ B
เป็นหนังสือที่มีเนือ้หาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวง
วิชาการ
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง

1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้เหน็ถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวง

วิชาการ
3. สามารถน าไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มีความละเอียดและความลุ่มลึก

ทางวิชาการในระดับสูง
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง

1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge)
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่องโดยพิจารณาจากการได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับ
นานาชาติ

3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ

หนังสือ: คุณภาพ



นิยาม
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการ

วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

รูปแบบ
ประกอบด้วยการน าความท่ีแสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการ

อธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

บทความทางวิชาการ



เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้

1.1 วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ทั้งน้ี
วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน

1.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่
เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ (peer reviewer) ประเมิน
คุณภาพ

เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความวิชาการ” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใด
ส่วนหนึ่งเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้

บทความทางวิชาการ: การเผยแพร่



ระดับ B
เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อ
วงวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง

1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ

2. สามารถน าไปอ้างอิงข้อมูลอย่างกว้างขวางในระดับชาติ มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง

1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

2. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

บทความทางวิชาการ: คุณภาพ



ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
และได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดย ก.พ.ว. ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน

การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ
จะกระท าไม่ได้ เว้นแต่ผู้เสนอขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยาย
ผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้
พิจารณาเฉพาะการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น

ขอ้ก าหนดต่างๆ



วิธีพิเศษ ผู้ขอมีคุณสมบัติต่างไป เช่น ระยะเวลาไม่ครบ 
เสนอขอข้ามขั้น หรือเปลี่ยนสาขา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน การตัดสินเป็นเอกฉันท ์
ผลงานทางวิชาการตอ้งมีคุณภาพอยู่ในระดับ B

2. รองศาสตราจารย์
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน การตัดสินเป็นเอกฉันท ์
ผลงานทางวิชาการตอ้งมีคุณภาพอยู่ในระดับ A

3. ศาสตราจารย์
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน การตัดสินเป็นเอกฉันท ์
ผลงานทางวิชาการตอ้งมีคุณภาพอยู่ในระดับ A+



มี 3 เกณฑ์ คือ B, A, A+

การเผยแพร่ไม่เกิน 5 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งก่อนหน้าและน ามาใช้
ได้ไม่เกินจ านวน 1 ใน 3  และงานใหม่ต้องผ่านการประเมินอย่างน้อย  2 เรื่อง

วิธีพิเศษ การประเมิน ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ผลงานมีคุณภาพเท่ากับวิธีปกติ

ข้อดีของข้อบังคับ พ.ศ. 2565

ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์
หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลายผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ได้ 
แต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง



ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ



งานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
ค านิยาม

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิน่ที่เกดิขึ้นโดยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขา และปรากฎผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษต์อ่
สาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือท รัพย์สินทางปัญญาใน
รูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้างการเปลี่ ยนแปลงจากการตระหนักและการ
รับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ
รูปแบบ

จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าช้ีแจงที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของเอกสารแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบอย่างน้อยประกอบด้วย ต่อไปนี้
1. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถิ่นและสงัคมเป้าหมาย
2. สภาพการณ์ของท้องถิ่นและสังคมกอ่นการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น
3. กระบวนการที่ท าให้ท้องถิ่นและสงัคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดขีึ้น
4. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงได้เกดิขึ้นแลว้
6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นจากความรู้ หรือความเชี่ยวชาญจากสาขาของผู้ยื่นขอ
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
การจัดท าเอกสารผลงานต้องสามารถแสดงให้เห็นถงึการมสีว่นร่วมและการยอมรับของกลุม่เป้าหมายหรือท้องถิ่น นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลา่วขา้งต้นแล้ว

อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นวีดทิัศน์ ภาพยนตร์  แถบเสียง
การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในพ้ืนทีท่ี่มกีารบรูณาการศาสตร์หลายสาขา สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสงัคมไดจ้ากผลความส าเร็จของ

ทุกสาขา โดยผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการใช้ศาสตร์นั้นๆ เพ่ือร่วมพัฒนาหรือแก้ปัญหาจนท าให้พื้นที่นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัดเจน



การเผยแพร่
โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นท่ีและจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวางในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง ได้ หรือศึกษา
ค้นคว้าต่อไปได้ ทั้งน้ี ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน
คุณภาพ
ระดับ B
ลักษณะของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขาของผู้ยื่นขอ มีการแสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการ
ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มาจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย มีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเป็นท่ีประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมนั้น
ระดับ A 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และคุณภาพผลงานท่ียื่นขอจะต้องสามารถน าไปเป็นแบบอย่างให้กับท้องถิ่นหรือสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรือถูกน าไปใช้เป็นนโยบายในระดับจังหวัด หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับ A+ 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A ผลงานต้องส่งผลกระทบต่อสังคม หรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
ได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

งานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม



ขั้นตอนในการขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการ



ขั้นตอนในการขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการ







Thank You 
for 

Attention



ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
นิยาม
ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อ
ตอบสนอง ต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม
รูปแบบ
จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานน้ัน เพื่อช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออตุสาหกรรม มีความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปน้ี

• ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ

• หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้

• ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method)

• ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีใช้ และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้

• ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย

• ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการ
อุตสาหกรรมนั้น

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



การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังต่อไปน้ี

1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความ (proceedings) และมี
การประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งน้ี บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสาร
ยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
(ลักษณะการเผยแพร่ตาม 1 งานวิจัย ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3)

2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีมีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน

3. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement)
โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบท่ีมีเน้ือหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว

5. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 
โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสารประกอบท่ีมีเน้ือหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม



คุณภาพ
ระดับ B
มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปญั หาหรือความต้องการโดยการมีส่วนร่วมขออุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจ สถานการณ์ จนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้ม
ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น

ระดับ A
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่
ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับ A+
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับA และต้องส่งผลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรมหรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรมให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน
ดังต่อไปน้ี
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแตง่ตัง้ ผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้

ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม



ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

ค านิยาม

ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและพัฒนามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วย
ค าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานส าคัญ ได้แก่

1. สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

2. แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการ
สอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นทีพ่ัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียน
แบบใหม่ กิจกรรมใหม่หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและ 

3. กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรยีนในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางทีพ่ึงประสงค์ 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรยีนและผูส้อน



รูปแบบ

1. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ

2. ผลผลิตจากการศึกษาท่ีเป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดในการพัฒนา และผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจ

จัดท าเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเผยแพร่

1. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและ

วิชาชีพในสาขาวิชาน้ันและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ

3. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม 

สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย

สถาบัน

5. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่

เกิดกับผู้เรียน

(ข้อ 2-4 ให้ใช้ ลักษณะะการเผยแพร่ตาม 1. งานวิจัย ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3)

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้



คุณภาพ

ระดับ B
1. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับจากแนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่
2. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง

ระดับ A
1. มีคุณลักษณะเหมือนระดับB และ
2. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอื่นได้
3. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี impact factors

ระดับA+
1. มีคุณลักษณะเหมือนระดับA และ
2. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรืองานประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือ

ระดับนานาชาติ 

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้



ผลงานวิชาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ
ค านิยาม

เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ-ปกครอง สิ่งแวดล้อม 

หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทาง วิชาการด้านอื่น อันน าไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะ

เชิงความคิด หรือเชิงประจักษ์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้ ภาครัฐน าไปใช้ก าหนดนโยบาย 

กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ่น

หรือนานาชาติ

รูปแบบ

จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม 

การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นที่ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทั้งนี้โดยมีนโยบาย 

ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด เป็นผลผลิต (output) รวมทั้ง มีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และ

ผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย



การเผยแพร่ 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อมค าอธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน

นโยบายสาธารณะนั้นๆ ทั้งได้มีการน าไปสู่การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
2. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้องลักษณะ

คุณภาพ
ระดับ B

เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนุน ซึ่งแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
ระดับ A

เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับB แตต่้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา หรือพัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่าง
กฎหมายร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง
ระดับA+ 

เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับA และต้องได้รับการอ้างอิง อภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคม หรือได้รับการน าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบาย
สาธารณะน้ัน และเกิดประโยชน์

ผลงานวิชาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ



กรณีศึกษา (Case Study)
นิยาม

งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี 
หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอื่น ๆ น ามาประกอบการตัดสินใจและก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือ
ท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้นๆ 
รูปแบบ

เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน (Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอน
มาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนา เนื้อหา และบทส่งท้าย จานวนกรณีศึกษาที่จะนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการต้อง
มีจานวนอย่างน้อย 5 กรณีศึกษา และมีจานวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 80 หน้า โดยเนื้อหาสาระจะต้องไม่ซ้าซ้อนกันและอยู่ใน
ขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด
การเผยแพร่ 

เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง หรือเผยแพร่ใน
หนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน



คุณภาพ
ระดับ B

1. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา บทส่งท้าย รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เช่น ตาราง และรูปภาพ

2. เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับ A

ใชเ้กณฑ์เดียวกับระดับB และต้องเป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย
ระดับ A+
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A  และต้อง

1. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมี
ผู้ศึกษามาก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ที่ท าให้เกิดความ ก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างชัดเจน

2. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ

กรณีศึกษา (Case Study)



งานแปล

ค านิยาม
งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์หรือวิทยาการสาขาอื่นบาง
สาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่
ประจักษ์ชัดเป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษา ต่างประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง

รูปแบบ
งานแปลพร้อมบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงาน ที่ท าให้เกิดการพัฒนาและ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด



การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวน้ันจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวน

พิมพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงานแปลซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไข

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ทั้งน้ี เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องน างานแปล
ดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด การน างานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพ
งานแปลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

งานแปล



คุณภาพ
ระดับ B

เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทัง้ มีบทน าของผู้แปล ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสาร
ที่แปล

ระดับ A
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย

ระดับ A+
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A  และต้องมีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ ความเข้าใจของผู้แปลในเรื่องนั้นๆ และ

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้แปล ใส่ไว้ในบทน า หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี

งานแปล



คุณภาพส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ระดับ B

เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ความสามารถในการสื่อ
ความหมายได้อย่างดี มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยมีการให้อรรถาธิบาย
เชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาคและมหภาค
ระดับ A 

เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถใน
การสื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้
กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาคและมหภาค
ระดับ A+

ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติมดังนี้
1. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบท่ีมีความส าคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ
2. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับท่ีพึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้
3. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลท่ีมีลักษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ

งานแปล



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

นิยาม
งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอื่นๆ อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้า

อย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้ง แสดงสถานะล่าสุดทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการ
รวบรวมค า หรือหัวข้อหรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีค าน าที่ชี้แจงหลักการ หลักวิชา 
หรือทฤษฎีที่น ามาใช้ รวมทั้ง อธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวมหรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนี   
ค้นค า ในกรณีที่จ าเป็น
รูปแบบ

ประกอบด้วยบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ ทาให้เกิดการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้นๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด
การเผยแพร่ 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คุณภาพ

ระดับ B

เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พื้นฐานอันถูกตอ้งและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา ที่กว้างขวางตามท่ียอมรับกันในวง
วิชาการ

ระดับ A

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี้ให้เหน็ถงึวิวัฒนาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วย
ย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ

ระดับ A+

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A  และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้ เกิดความคิดเชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความ
สนใจ ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป

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



ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

นิยาม
ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์ พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ 

หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ

รูปแบบ
ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนา

งานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานและ

คุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของ

ผลกระทบจากการน าไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม



การเผยแพร่
เผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
2. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คุณภาพ
ระดับ B

เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการ
น าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพ ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง
ระดับ A  

เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมากขึ้น มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ 
และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง
ระดับ A+

เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ 
ผลงานมีคุณสมบัติโดดเด่น และมีศักยภาพสูงในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง

ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ

นิยาม

ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา 

จริยธรรม หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของ

เจ้าของผลงาน มีการน าเสนอพร้อมค าอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาท่ีเอื้อต่อการสร้างความรู้

ความเข้าใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ ด้านวรรณกรรม ด้าน

ศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ

พิมพ์ และศิลปะด้านอื่น ๆ



รูปแบบ

งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิงทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือ
เทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน 
ประกอบด้วย

 ประเภทผลงานด้านศิลปกรรม ชื่อผลงาน ชื่อสกุลผู้สร้างสรรค์ วันเดือนปีที่เผยแพร่ครั้งแรก

 บทน า ระบุแรงบันดาลใจ หรือเหตุผลของการสร้างสรรค์ผลงาน

 จุดมุ่งหมาย ระบุคล้ายการเขียนวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย โดยเขียนเป็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการน าเสนอผ่านผลงานโดย
จะระบุเป็นข้อๆ ซึ่งมีทั้งลักษณะของการอธิบายถึงเทคนิคที่จะน ามาทดลองสร้างสรรค์ หรือเป็นเนื้อหา หรือสาระส าคัญที่
ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอต่อผู้ชมงานสร้างสรรค์

 ขอบเขต (ถ้ามี) ข้อมูลระบุเนื้อหาที่เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ เป็นรายละเอียดที่ก าหนดขอบเขตการเลือกใช้
เทคนิค วิธีการ หรือสิ่งที่ ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอแบบเจาะจง อาจเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลา สถานที่ แหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือเจ้าของทฤษฏีที่เลือกใช้ หรือประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ ที่เมื่อผู้ชมหรือผู้อ่านผลงานสร้างสรรค์จะเข้าใจ
ขอบเขตของสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ใช้เป็นฐานข้อมูลในการน าเสนอ

ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ



รูปแบบ (ต่อ)

 กระบวนการการสร้างสรรค์ ข้อมูลระบุวิธีการ กิจกรรม และรายละเอียดการสร้างสรรค์ที่จะต้องท า เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลและผลงานสร้างสรรค์ อันแสดงถึง แนวความคิดในการสร้างสรรค์  ขั้นตอนในการออกแบบสร้างสรรค์ 
ผลงานการสร้างสรรค์ / ภาพผลงาน

 อภิปรายผลการสร้างสรรค์ คือการอภิปรายผลการสร้างสรรค์ ลักษณะผลงานที่สร้างสรรค์ ถึงความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หรือแนวคิดในการสร้างสรรค ์ในกรณีของผลงานที่ได้มีการน าเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
แล้ว ให้อภิปรายจากค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ชม ข้อคิดเห็นของตัวผู้สร้างงาน 
อภิปรายร่วมกับวัตถุประสงค์ แนวคิดหรือทฤษฏีที่ใช้ในการสร้างสรรค์

 ประโยชน์หรือคุณค่าของผลงานสร้างสรรค ์ ระบุประโยชน์หรือคุณคา่ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น 
ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/  พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน อาจระบุหน่วยงานที่น าผลงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

 บรรณานุกรม

ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ



รูปแบบ (ต่อ)

 การน าเสนอ / การเผยแพร่ ระบุรูปแบบ ข้อมูลการเผยแพร่ ชื่องานนิทรรศการ/ชื่องาน หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด
แสดง จ านวนผู้ชม ระยะเวลาการแสดงผลงาน (ระบุวัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุด) ระดับการเผยแพร่

 รายละเอียดการน าผลงานไปจดทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแสดงทรัพย์สินทางปัญญา

 แหล่งทุน (ถ้ามี) ระบุหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการสร้างสรรคผ์ลงานและงบประมาณที่ได้รับ

 ภาคผนวก (ถ้ามี) ระบุข้อมูลสนับสนุน เช่น การแจกแบบสอบถาม  การสัมภาษณ์หรือค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ



การเผยแพร่   
การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการแบบท่ัวไป 

เผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะกรรมการของส่วนงาน ดังนี้

๑. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ 

การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกเสียง

การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการแบบเฉพาะด้าน 
1. วรรณกรรมต้นฉบับหรือผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 

หรือการแสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. การเผยแพร่ท่ีเกิดจากการใช้งานจริงท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ตลอดจนการเผยแพร่ที่เกิดจากการได้รับเชิญไป

บรรยายหรือในการประชุมวิชาการงานศิลป์ หรือวิชาชีพในต่างประเทศ สาหรับศิลปะการแสดงต้องแสดงในกิจกรรมที่จัดโดยองค์กร
ระดับประเทศ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ ของประเทศไทยหรือนานาชาติ สถานที่นาเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต้องเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพนั้นๆ และต้องดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองโดยเป็นเวทีแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ



คุณภาพ
ระดับ B

เป็นผลงานที่มีคุณภาพทางการสร้างสรรค์ โดยสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด กระบวนการ เทคนิค รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลเพื่อสือ่
ความให้กับผู้รับได้เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาของศิลปะแขนงนั้นๆ และก่อใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร
ระดับ A

ใชเ้กณฑ์เดียวกับระดับ B และเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อวรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการสร้างสรรค์ (creative writing) และ
การศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ

1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาหรือสร้างสรรค์มาแล้ว
2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคล องค์กร ชุมชน หรือสังคม หรือสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมกีารน าไปใช้อ้างอิงในผลงานอืน่ ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับ A+

ใชเ้กณฑ์เดียวกับระดับ A  และต้องเป็นงานท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือน าเสนอสิง่ใหม่ในด้านการสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลป
1. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่าย่ิง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ ท าให้เกิดความก้าวหน้า เกิดการใช้ประโยชน์ใน

แนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมีหลักฐานการน าสิทธิบตัรไปใช้
หรือประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง

2. เป็นท่ียอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ

ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ



สิทธิบัตร (patent)
ค านิยาม

สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
รูปแบบ

อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคณุค่าของผลงานนั้ด้วย

การเผยแพร่
มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่า

ได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน
คุณภาพ
ระดับ B เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบยีนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือพัฒนาต่อยอด
ระดับ A  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบยีนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ
ระดับ A+  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง



ซอฟต์แวร์ (software)
นิยาม

หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ  ์ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์
คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์หลักวิชา เพื่อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี

1. การด าเนินงานโครงการท่ีมีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (numerical method) หรือการด าเนินงาน
ลักษณะ engineering design ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง

2. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ (source code) เพื่อพัฒนาระบบการท างานให้
ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี นัยส าคัญ

3. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบ
หรือส ารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งมิได้น าเข้ามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว 

ทั้งน้ี ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา



รูปแบบ
อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือท่ีอธิบายการใช้งาน หลักการของวิธีการท างานและหน้าท่ีของ

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานท่ีท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้าง
ความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชา ได้อย่างไร ในแง่ใด

2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย

การเผยแพร่
มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้

ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน

คุณภาพ
ระดับ B เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขัน้ ตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ
น าไปประยุกต์ใช้ได้
ระดับ A  ใชเ้กณฑ์เดียวกับระดับ B  และต้อง

1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่า งานเดิม ที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว
2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ได้ อย่างแพร่หลาย

ระดับ A+ 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B  และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งาน อย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ

ซอฟต์แวร์ (software)



ผลงานนวัตกรรม
ค านิยาม

ผลงานนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนามาตรฐาน ประสิทธิภาพ มูลค่า
คุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์  สร้างผลกระทบได้ในวงกว้างในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงสาธารณะ และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (Product) การบริการ (Service) กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต (Process) หรือ
(2) ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอ่ืนใด

รูปแบบ
จัดท าเป็นเอกสารและหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอผลงานกระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม การน าผลงานนวัตกรรม

ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. เอกสารพร้อมหลักฐานข้อมูลคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง ที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในด้านต่าง ๆ การ

สร้างทีมงานหรือเครือข่าย การผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (I&E 
Career Preparation)  ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือเชื่อมโยงภาคส่วนอื่น (I&E Engagement)

2. เอกสารพร้อมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรมที่สรุปข้อมูลที่แสดงให้เห็นการพัฒนาผลงาน สอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรม
โดยสามารถจ าแนกตามผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังนี้



ผลงานนวัตกรรม
รูปแบบ (ต่อ)

2.1 ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ
2.2 ค าอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรือการท าให้เกิดคุณค่าในมิติใหม่ โดยระบุแนวทางใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือวิธีท าให้เกิด

ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดีกว่าเดิม หรือวิธีท่ีท าให้เกิดจากการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย หรือวิธีท่ีท าให้เกิดการพัฒนาผลติภัณฑ์หรือ
ความรู้ใหม่ในประเทศจากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย รวมถึงการมีส่วนร่วมของการก าหนดปัญหาและแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่าในมิติใหม่ 

2.3 ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีใช้ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างคุณค่า
2.4 ค าอธิบายถึงความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ
2.5 ค าอธิบายถึงการด าเนินการหรือการน าผลงานไปใช้ประโยชน์
2.6 ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อผู้ใช้

3. เอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้าม)ี ผู้เสนอผลงานสามารถใช้เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่ง
สามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาบทบาทของผู้มีส่วนร่วมหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม อาทิ

3.1 ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
3.2 ข้อมูลในการน าผลงานไปต่อยอด/ สร้างมูลค่าเพิ่ม (Entity Creation)
3.3 ข้อมูลการได้รับทุนจากภายนอก (Sponsored Research)
3.4 ข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ (Use & Licensing) อาทิ หลักฐานการประเมิน ผลลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคลอ้งกับ

เป้าหมายของประเทศ หรือรายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระ



ผลงานนวัตกรรม
การแผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
(peer reviewer) ที่ได้รับการยอมรับ

1. รายงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ อาทิ
1.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรายงานเชิงเทคนิค (Technical Report) ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (Industry Sponsored 

Activities) รวมถึงสัญญาหรือข้อตกลงการท างานร่วมกันแสดงถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ (Novel Data/Products) 
ข้อมูลวิธีการ/กระบวนการใหม่ (Novel Process /Procedure) การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ซึ่งต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน

1.2 รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม
1.3 ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ต้องมีหลักฐานแสดงเหตผุล รวมถึงต้องมีหลักฐานยืนยันถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์
2. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนวัตกรรม อาทิ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร เอกสารแสดงการได้รับการข้ึนทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมไทย
3. การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผ่านเวทีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้มีการน าเสนอผลงานด้านนวัตกรรมสู่สาธารณะ
4. การแพร่หลาย (Diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว (Embedded) ในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือการบริการ



ผลงานนวัตกรรม
คุณภาพ
ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ระดับ B

1. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรหรือพื้นที่ใดพ้ืนท่ีหน่ึง โดยมีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการ
ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา พัฒนาและทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพทีสู่งขึ้น
หรือแสดงให้เห็นถึงข้ันเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ในระดับ 3 ขึ้นไป ที่ผ่านขั้นการพิสูจน์แนวคิด (proof-of-concept) และ
ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งานหรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) ที่สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ
ระดับ A

1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีความแตกต่างจากเดิมให้มีคุณภาพและประสิทธภิาพดีขึ้น หรือการพัฒนา
หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงข้ันเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ในระดับ 5 ขึ้นไป ที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของทั้ง
ระบบผ่านการทดสอบว่าท างานได้จริง เป็นต้นแบบระบบสมบูรณ์ (Full Function Prototype) สามารถสาธิตการท างานในสภาพ แวดล้อมจริงตาม
มาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2. น าไปสู่การต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลงานด้วยการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะและเห็น
ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นท่ีประจักษ์หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิง
สังคม และเศรษฐกิจ



ผลงานนวัตกรรม
คุณภาพ
ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ระดับ A+

1. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือมีการบูรณาการศาสตร์ที่น าไปสู่การได้เทคโนโลยีใหม่หรือกระบวนการใหม่ หรือ
เป็นการเพิ่มคุณภาพและคุณสมบัติใหม่ ๆ (Key Features) ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการท่ีดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หรือเกิดการ
ขยายผลที่น าไปสู่การจัดตั้งธุรกิจใหม่ (Entity Creation) อาทิ จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้น (startup/spin-off) หรือการพัฒนา หรือ
มาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ในระดับ 8 ขึ้นไป เป็น
เทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมน าไปใช้งานจริงในภาคการผลิตและบริการ (Fully Qualified) หรือประสบผลส าเร็จ
ในการใช้งานจริง (Proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม

2. ได้รับการยอมรับระดับชาติ หรือ นานาชาติ และถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่
สาธารณะในวงกว้างหรือก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงแบบก้าวกระโดดสู่ระดับประเทศหรือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมท่ีน าไปสู่
การผลิตหรือบริการมูลค่าสูงหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) ที่สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ



ผลงานนวัตกรรม
คุณภาพ
ผลงานนวัตกรรมด้านด้านสังคม
ระดับ B

1. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการ ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคม
เป้าหมาย พัฒนาออกแบบกระบวนการ ทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริงและมีการติดตามประเมินผลลัพธ ์หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพ
ที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level: SRL) ในระดับ 3 ขึ้นไป ที่ผ่านการทดสอบแนว
ทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพ้ืนที่น าร่องเพื่อยืนยันผลกระทบ
ตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อพิจารณาความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นและส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งานหรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) ที่สูงขึ้นโดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ
ระดับ A

1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีการน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงระบบ หรือเชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์กรหรือเครือข่ายภาค
ส่วน (Consortium) หรือชุมชน ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนาหรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และ
เทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดับ 5 ขึ้นไปที่แนวทางในการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ และถูกน าเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอื่น ร่วมกับการปรับปรุงแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบแนวทางการ
พัฒนาการแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง

2. มีการน าไปใช้เป็นต้นแบบ หรือมีการถ่ายทอดการด าเนินงานไปยังองค์กรหรือเครือข่ายองค์กรหรือชุมชนอื่น หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added: EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจ



ผลงานนวัตกรรม
คุณภาพ
ผลงานนวัตกรรมด้านด้านสังคม
ระดับ A+

1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการน าไปใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงระบบ หรือเชิงกลไก หรือการสร้างหน่วยธุรกิจ ที่
ท างานลักษณะไม่แสวงหาก าไรหรือ Social Enterprise ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญ (อาทิ นวัตกรรม
ภาครัฐ นวัตกรรมสังคมดิจิทัล นวัตกรรมหน่วยเชื่อมโยง นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเชิงสังคม นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจแบ่งปัน) ในวงกว้าง
อย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนา หรือมาตรฐานหรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยี ด้าน
สังคม (Social Readiness Level: SRL) ในระดับ 8 ขึ้นไป ที่มีการเสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบแผนการ
ด าเนินงานท่ีสมบูรณ์และได้รับการยอมรับ หรือ ได้รับการยอมรับให้น าไปประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้จริง ตามมาตรฐานสากล 
และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2. น าไปสู่การขยายผลในวงกว้าง ในระดับพื้นท่ีเขตภูมิสังคมหรือจังหวัดหรือภูมิภาค หรือประเทศ หรือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลนวัตกรรมทางสังคมหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรม จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ



ผลงานทางวิชาการแบบเฉพาะทาง

ด้านรับใช้ท้องถ่ิน
และสังคม

ด้านสร้างสรรค์
สุนทรียะ ศิลปะ

ด้านการสอน

ด้านนวัตกรรม ด้านศาสนา



ผลงานการสอน
นิยาม 

ผลงานการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันอื่นที่ ก.พ.อ. ก าหนด อัน
ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผล) หรือนวัตกรรมการสอน อันเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพ ได้ใช้ปฏิบัติในงานประจ ามาแล้ว และเกิดผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน ได้รับการเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์ในสาขาวิชาการ ห รือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือมีการถ่ายทอดสู่การใช้งานจริงในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบ

จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนรายละเอียดเนื้อหาของเอกสารที่น าเสนอนั้น อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปน้ี

1. สภาพปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรือปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล ที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม หรือปรับประยุกต์จาก

ของเดิมอย่างเห็นได้ชัดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น รูปแบบการสอน หรือการสอนแนวใหม่ เทคนิคสื่อการสอน เทคโนโลยีดิจิทัล งาน
ประดิษฐ์คิดค้นท่ีพัฒนาขึ้น เป็นต้น

3. หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา แผนการสอน สื่อการเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนรู้/การสื่อการเรียนรู้
4. กระบวนการในการน าไปใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริงกระบวนการพัฒนาที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เป้าหมาย
5. ผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและ

ผู้สอนโดยแสดงผลลัพธ์ของผู้เรียนท้ังรายบุคคล และรายกลุ่ม



ผลงานการสอน
รูปแบบ (ต่อ)

6. เอกสารหลักฐานผลการประเมินการสอนทุกกระบวนวิชาย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา    ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์ ผลการสอนเฉล่ียระดับดีมาก และศาสตราจารย์ ผลการสอนเฉล่ียระดับดีเด่น

7. เอกสารหลักฐานผลการประเมินของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ(peer reviewer) จากบุคคลภายนอก ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย ส าหรับรองศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและส าหรับศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับวิชาการ หรือ
วิชาชีพ โดยผลงานแต่ละชิ้นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างน้อย 2 รายการ ดังน้ี

(1) การน าไปใช้งานจริงโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานต้นสังกัด ระดับคณะ มหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอื่น 
การขยายผลใช้งาน เป็นต้นแบบภายในคณะ มหาวิทยาลัย เป็นต้น

(2) ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น หนังสือรับรอง
การยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร เป็นต้น

(3) บทความฉบับสมบูรณ์เสนอในที่ประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพ ที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีทั้ง
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน และมีการประเมินคุณภาพ

(4) บทความวิชาการในหนังสือรวมบทความ หรือวารสารวิชาการที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน



ผลงานการสอน
รูปแบบ (ต่อ)

นอกจากนี้ ยังต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ โดยสรุปเป็นเอกสารที่มี
สาระส าคัญ ดังนี้

(1) ความเป็นผู้อุทิศเวลาและผู้สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพื่อดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์ระหว่าง “ครู” และ “ลูกศิษย์”ไม่เพียงทางวิชาการ หรือวิชาชีพ แต่รวมถึง
สัมพันธภาพที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรระหว่างกัน น าไปสู่การปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ของลูกศิษย์

(2) ความเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยได้รับการยอมรับจากวงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยต้องแสดงหลักฐาน
การได้รับรางวัลหรือการยกย่องจากสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพ  

หมายเหตุ: คุณสมบัติของผู้ที่ท าหน้าที่เป็น peer reviewer 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็น

บุคลากรประจ า เช่น อาจารย์ประจ า ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ยังคงปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ประจ าในสถาบันเดียวกับผู้ได้รับการ
ประเมิน เป็นต้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาใกล้เคียง โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน



การเผยแพร่
เอกสารสรุปผลการจัดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสอนที่ผ่านการใช้งานจริงมาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา หรือ 4 ภาค

การศึกษาหรือใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 กระบวนวิชา โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจากหลากหลายสถาบันในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัยส าหรับต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในระดับชาติส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
คุณภาพ
ระดับ B
1. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ นวัตกรรม เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับจากแนวคิดเดิม หรือเป็นแนวคิดใหม่
2. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ หรือสมรรถนะผู้เรียนเชิงประจักษ์ หรือคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่พึงประสงค์ และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอื่นได้ การขยายผลใช้งาน
เป็นต้นแบบภายในคณะ มหาวิทยาลัย
ระดับ A 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยนิติบุคคลอื่น
ระดับ A+ 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ

ผลงานการสอน



ผลงานศาสนา
นิยาม 

ผลงานที่มีคุณค่า และคุณูปการต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการน าหลักการทางศาสนาที่ผ่าน
การบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และปัญญา เสริมสร้างชุมชน สังคมเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม 
การเมือง และด้านอื่นๆ จนก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังต่อไปนี้

1. เป็นผลงานจากการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาสัปปายสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติ และออกแบบกระบวนปฏิบัติที่เหมาะสมกับวิถี
ของชีวิตและสังคมโลก จนท าให้ชุมชน และสังคมโลกเกิดสันติสุขในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาจิตใจ สติ ปัญญา และพฤติกรรมของประชาชน

2. เป็นผลงานจากการเผยแผ่ สร้างเครื่องมือการเผยแผ่ที่สมสมัยและเอื้อต่อการเผยแผ่หลักการทางศาสนา รวมถึงเสริมสร้างวิธีเผย
แผ่ที่สามารถน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ มาชี้น าชุมชน และสังคมเพื่อให้เกิดสันติสุข โดยต้องเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย

3. เป็นผลงานจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบูรณาการหลักการทางศาสนาออกไปท าหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนา
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมการศึกษา นวัตกรรมทางศาสนา และอื่นๆ จนกลายเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยต้องชี้ให้เห็นว่าได้น าไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ

4. เป็นผลงานจากการบูรณาการค าสอนทางศาสนาให้สอดรับกับศาสตร์สมัยใหม่หรือใช้ภาษาสากลเป็นเครื่องมือในการน าเสนอ
หลักการทางศาสนาเพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการ ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

5. เป็นผลงานจากการสร้างหลักวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่กับหลักวิชาการของประเทศตะวันตก เพื่อให้
หลักการทางศาสนาเป็นองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่สามารถน าไปเป็นกรอบในการพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น



ผลงานศาสนา
รูปแบบ 

จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนรายละเอียดเนื้อหาของเอกสารที่น าเสนอนั้น อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปน้ี

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของบุคคล ชุมชนองค์กร และสังคมก่อนด าเนินการ
2. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และถอดแบบอย่างของความส าเร็จที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะวิจัยและพัฒนา
3. ศึกษาวิเคราะห์หลักศาสนาท่ีเอื้อต่อการวิจัยและพัฒนา
4. บูรณาการหลักศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ให้เหมาะกับสภาพปัญหาและความต้องการ
5. สร้างรูปแบบ กระบวนการ หรือหลักสูตร
6. พัฒนาบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพ้ืนที่เป้าหมาย
7. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการพัฒนาบุคคลหรือพื้นที่เป้าหมาย
8. น าเสนอองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge)
9. กระบวนการติดตาม รักษา และพัฒนาต่อยอดให้การพัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมายมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ

องค์กรต่าง ๆ ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และขององค์กรและสังคมระดับชาติ ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยผลงานแต่ละชิ้นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ตามข้อ (1) - (4) อย่าง
น้อย 2 รายการ ดังนี้



ผลงานศาสนา
รูปแบบ (ต่อ)

(1) หลักฐานเชิงประจักษ์ของการน าไปใช้งานจริง โดยภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในระดับชุมชน องค์กรและสังคม
(2) หลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practice)สามารถเป็นต้นแบบท่ีดีที่น าไปศึกษาและต่อยอดได้
(3) มีรูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพยนต์ หรือแถบเสียงที่มีการถอดบทเรียนแล้วน าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ
(4) มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการที่ผ่านการลงมือปฏิบัติเผยแพร่ในระดับชาติ
นอกจากนี้ ยังต้องเสนอเอกสารและแสดงพยานหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ โดยมี

สาระส าคัญ ดังนี้
(1) มุ่งมั่น และใส่ใจต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในวิถีทางที่ถูกต้องและเหมาะสม และเป็นแบบอย่างของนักสร้างระบบนิเวศแห่งการ

เรียนรู้ในวิถีโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป
(2) ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยาที่งดงาม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแก่ผู้อื่นในชุมชน 

และสังคม ไม่มีความด่างพร้อยในการด ารงชีวิต
(3) มีจิตเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ มุ่งพัฒนางานจิตอาสา ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขจากการท างาน เสียสละ อุทิศตนเพื่อ

ประโยชน์ของมนุษยชาติ
(4) มีปัญญาเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคม ใช้ปัญญาสร้างสรรค์คุณค่าต่อทางชุมชน สังคม ผ่านโครงการกิจกรรม

ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม



ผลงานศาสนา
การเผยแพร่

เอกสารสรุปผลการใช้หลักศาสนาในการปฏิบัติงานที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา หรือ 4 ภาคการศึกษา หรือ 
4 กระบวนวิชาโดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบันในสาขาวิชา
นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง(peer reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัยส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และในระดับชาติ ส าหรับ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
คุณภาพ
ระดับ B
ผลงานท่ีมีหลักฐานชัดเจนว่า ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในชุมชนหรือใน
พื้นท่ีเป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม หรือโครงการ
ระดับ A 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพื้นท่ี
เป้าหมายระดับชาติที่เข้ามาร่วมกิจกรรมจนสามารถน าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร
ระดับ A+ 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพื้นท่ี
เป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม น าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร และสังคมระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ จนกลายเป็นองค์
ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) และเป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best Practice)  ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษาดูงานแล้วน าไปขยายผลไปสู่การ
พัฒนาต่อยอดในพ้ืนที่อื่นๆ ต่อไป


